
PLEEGOUDERS 
een investering waard

Peter M. van den Bergh

Een onderzoek  

naar redenen voor 

beëindiging van 

pleeg ouderschap





Peter M. van den Bergh

Een onderzoek naar redenen voor 

beëindiging van pleeg ouderschap

PLEEGOUDERS 
een investering waard



Colofon
© Maart 2013 

P.M. van den Bergh 

Postbus 1078

2302 BB Leiden

Universiteit Leiden

Afdeling Orthopedagogiek

Vormgeving

Dickhoff Design, Amsterdam

Financieel is het project ondersteund door
• de provincie Drenthe
• de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP)
• Stichting Kinderpostzegels



Inhoudsopgave

Voorwoord

Samenvatting

Inleiding

1· Het afhaken van pleeg ouders – een literatuurverkenning
1.1 Pleegzorg

1.2 Gehechtheidsrelatie

1.3 Breakdown

1.4 Betrokkenen in de pleeg zorg

2· Opzet en methode van het onderzoek
2.1 De onderzoeksvragen

2.2 Onderzoeksmethode

2.3 De enquête

2.4 De onderzoeksgroep

3· resultaten
3.1 Inleiding

3.2 Algemene gegevens onderzoeksgroep

3.3 Gedragsproblemen

3.4 Bureau Jeugdzorg

3.5 De pleeg zorgbegeleiding

3.6 Redenen om te stoppen met pleeg zorg

4· Conclusies en aanbevelingen
4.1 Inleiding

4.2 Pleegouders

4.3 Gedragsproblemen

4.4 Gezinsvoogden 

4.5 Pleegzorgbegeleiders

4.6 Het pleeg ouderschap

4.7 Aanbevelingen

Geraadpleeg de literatuur

Bijlage 1· Aanbevelingen voor gezinsvoogden

Bijlage 2· Aanbevelingen voor pleeg zorgbegeleiders

·



PLEEGOUDERS een investering waard6



PLEEGOUDERS een investering waard 7

Voorwoord

Het onderhavige onderzoeksrapport is tot stand gekomen dankzij de 
medewerking van velen.

In de eerste plaats heeft een groot aantal pleeg ouders en ex-pleeg ouders 
belangeloos meegewerkt aan dit onderzoek. Dankzij hun informatie en 
medewerking kon inzicht verkregen worden in het soms moeilijke pleeg-
zorg proces.

In de tweede plaats is er een goede samenwerking geweest tussen 
verschillende participanten aan dit onderzoek, te weten de pleeg ouder-
organisaties Stichting Pleegwijzer (Hanneke Wieringa; Frank Jan 
Beekhuizen), de NVP (Marianne van de Beek, Mariëlle Schmitz en Meike 
Wielheesen) en LOPOR (Coby Eijkelenboom). Tonny Weterings (Expertise 
Centrum Kind in de Pleegzorg) heeft de werkgroep van advies gediend.
De pleeg ouderorganisaties en Stichting Jeugdformaat hebben actief 
meegewerkt om zoveel mogelijk (ex-)pleeg ouders te bereiken voor dit 
onderzoek.

Drie masterstudenten orthopedagogiek hebben geparticipeerd in het 
masterproject ‘Uitval van pleeg ouders’. Dat zijn: Jen-Ay Boverhof, Hanneke 
de Korte en Brenda Martin Geurts. Zij hebben de dataverzameling verzorgd 
en op deelaspecten analyses verzorgd. Voor het onderhavige onderzoek is 
dankbaar gebruik gemaakt van resultaten, zoals ze in hun masterscripties 
zijn optekend. 
Mitch van Geel, methodoloog bij de afdeling orthopedagogiek, heeft een 
bijdrage geleverd aan dit onderzoek door mee te denken tijdens het 
onderzoeksproces en op het laatst heeft hij ook nog een bijdrage geleverd 
aan de data-analyse. Tonny Weterings en Geerte van Munster hebben de 
tekst van kritisch commentaar voorzien. De uiteindelijke tekst komt volledig 
voor verantwoording van ondergetekende.

Alle betrokkenen worden hartelijk bedankt voor hun inzet bij de totstand-
koming van dit rapport.

31 maart 2013
Peter van den Bergh 

·
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Samenvatting

In dit onderzoek zijn de meningen van ex-pleeg ouders en pleeg ouders 
gevraagd over een drietal onderwerpen: gedragsproblemen van hun pleeg-
kinderen, de relatie met de gezins voogd (BJZ) en de relatie met de pleeg-
zorg begeleider. Tevens is gevraagd of er mogelijke redenen waren om te 
stoppen met pleeg zorg

Allereerst is er een literatuuronderzoek verricht om te achterhalen welke 
redenen genoemd werden naar mogelijke ‘uitval’ van pleeg ouders. 
Die literatuurstudie heeft het volgende opgeleverd. Het is niet vanzelf-
sprekend dat het pleeg ouderschap door pleeg ouders gecontinueerd wordt. 
Uit de (internationale) onderzoeksliteratuur wordt duidelijk dat het van vele 
factoren afhankelijk is waarom pleeg ouders stoppen met pleeg zorg. 
Pleegzorg is namelijk een van de meest gecompliceerde vormen van jeugd-
hulp verlening.
Wat altijd een rol speelt in de pleeg zorg is de gehecht heids - en opvoe dings-
relatie van een kind met zijn primaire verzorger. Als een kind door wat voor 
reden dan ook in een pleeg gezin geplaatst wordt, dan staat het pleeg kind, 
maar ook de pleeg ouders voor de moeilijke taak een gehechtheids relatie 
aan te gaan. Pas als pleeg ouders sensitief en responsief kunnen inspelen op 
de behoeften van het pleeg kind, is er een mogelijkheid om een opvoe dings-
relatie aan te gaan. Daartoe zullen de pleeg ouders naast liefde ook leiding 
moeten geven aan het kind en het kind structuur moeten bieden. Aspecten, 
die pleeg kinderen vaak hebben moeten ontberen in hun oorspronkelijke 
milieu.
Pleegzorg is in principe een tijdelijke aangelegenheid. Op enig moment 
moet er een opvoe dings besluit worden genomen waar het kind kan 
opgroeien: bij de ouders of bij de pleeg ouders. Dat beslissingsproces is vaak 
geen rationeel afwegingsproces.
In de onderzoeksliteratuur naar het ‘afhaken van pleeg ouders’ wordt vaak 
de link gelegd met de zogenaamde breakdown, een negatief afgebroken 
pleeg gezinplaatsing. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. 
Een van die redenen zijn de gedragsproblemen van pleeg kinderen, die 
maken dat een pleeg zorg plaatsing te zwaar wordt voor het pleeg gezin. Een 
andere mogelijke reden die in de onderzoeksliteratuur naar voren komt, is 
de geringe ondersteuning van pleeg ouders door de hulpverlening. De 
gezins voogd is in de huidige Nederlandse hulpverleningssituatie de meest 
bepalende factor in het pleeg zorg proces.

·
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De algemene onderzoeksvraag is: Wat zijn de redenen voor (ex-)pleeg ouders 
om (mogelijk) het pleeg ouderschap te beëindigen?
De deelvragen hebben betrekking op drie aspecten:
• Zijn de aard en omvang van de gedragsproblemen zodanig dat pleeg-

ouders daarom stoppen met het pleeg ouderschap?
• Zijn er aspecten in de relatie met de gezins voogd c.q. BJZ die maken dat 

pleeg ouders besluiten om te stoppen met het pleeg ouderschap?
• Zijn er aspecten in de pleeg zorg begeleiding die maken dat pleeg ouders 

besluiten om te stoppen met pleeg zorg?

Zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens zijn verzameld. In een pilot-
project zijn een beperkt aantal ex-pleeg ouders en pleeg ouders geïnterviewd. 
De gegevens van deze interviews zijn vervolgens de aanzet geweest voor 
een digitale enquête. 
Er hebben uiteindelijk 444 pleeg ouders mee gedaan dit onderzoek. Gezien 
de beperkte opzet van het onderzoek kan niet gesproken van een 
representatief onderzoek. Wel kan gesteld worden dat het aannemelijk is, 
gezien de eenduidige beantwoording van de vragen, maar ook de 
genuanceerdheid van de antwoorden, dat de resultaten van dit onderzoek 
een redelijke afspiegeling zijn van wat er leeft onder pleeg ouders en 
ex-pleeg ouders.

resultaten 
gedragsproblemen
Pleegouders worden vaak geconfronteerd met gedragsproblemen van 
pleeg kinderen. 70 % van de pleeg ouders geeft aan dat er sprake is van één 
of meerdere gedragsproblemen. De meest genoemde problemen zijn: 
gehechtheidsproblemen, sociale problemen en aandachtsproblemen. Als 
meest ernstig worden de aandachtsproblemen genoemd. Pleegkinderen 
hebben – gezien hun belaste verleden – moeite zich te concentreren. Zij 
zitten in de ‘overlevingsmodus’ en kunnen zich daardoor moeilijk 
ontwikkelen. 

de gezins voogd 
Pleegouders constateren een enorm verloop onder gezins voogden. Wisseling 
van gezins voogd betekent vaak ook een ander beleid voor het pleeg kind (en 
dus ook voor de pleeg ouders). Pleegouders worden daarbij tevens gecon-
fron teerd met het feit dat er door de gezins voogden soms meer belang 
wordt gehecht aan het belang van de ouders dan aan het belang van het 
kind.
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Wat pleeg ouders het meest raakt is het feit dat zij niet serieus genomen 
worden door de hulpverlening met name de gezins voogden.

de pleeg zorg begeleider
Pleegouders hebben voordat zij een pleeg contract tekenen een voorberei-
dings cursus moeten volgen om pleeg ouder te mogen worden. Pleegouders 
zijn daar redelijk tevreden over. Over de pleeg zorg begeleiding zijn pleeg-
ouders redelijk tevreden.
Waar zij uitermate ontevreden over zijn, is dat de pleeg zorg begeleider vaak 
in een afhankelijk heids positie ten opzichte van de gezins voogd staat. Naar 
de mening van de pleeg ouders hebben pleeg zorg begeleiders geen eigen 
stem in dat pleeg zorg proces. Volgens de pleeg ouders zouden pleeg zorg-
werkers wat meer een eigenstandige positie moeten innemen ten opzichte 
van BJZ.

redenen om te stoppen met pleeg zorg 
Overduidelijk komt uit het onderzoeksmateriaal naar voren dat pleeg ouders 
heel veel moeite hebben met de begeleiding door de gezins voogd en dat 
dat eigenlijk de voornaamste reden is om te stoppen met pleeg zorg . 
Pleegouders vinden gezins voogden soms arrogant en zij vinden ook dat 
gezins voogden pleeg ouders vaak niet serieus nemen.
Ook noemen pleeg ouders de gedragsproblemen van hun pleeg kinderen een 
reden om te stoppen met pleeg zorg  met name als die problemen de 
draaglast van het gezin te boven gaan.
Pleegouders vinden die gedragsproblemen weliswaar zwaar, maar als daarbij 
niet de adequate ondersteuning gegeven wordt dan is dat vaak de druppel 
die hen doet besluiten om met pleeg zorg  te stoppen.
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Inleiding

De afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleeg-
zorg  verdubbeld: in 2011 hebben 20.498 kinderen voor kortere of langere 
tijd gebruik gemaakt van de pleeg zorg  (Factsheet 2011 Pleeg zorg  
Nederland). Door een gebrek aan pleeg ouders wachten kinderen regelmatig 
langer dan 9 weken op een pleeg gezin (Van den Bergh & Weterings, 2010). 
In 2010 heeft de Stichting Pleegwijze(r) contact opgenomen met de afdeling 
orthopedagogiek van de Universiteit Leiden of het niet mogelijk was om 
onderzoek te doen op het gebied van de uitval van pleeg ouders. In de nota 
van de Stichting Pleegwijzer staat vermeld: “Zo is bekend dat van de 3 
pleeg ouders die aan de voordeur worden aangenomen er 2,5 uit de 
achterdeur verdwijnen. Hoe komt dat? Waarom hoor je daar zo weinig 
over? … De bezettingsgraad (verhouding tussen het aantal pleeg kinderen 
en het aantal pleeg zorg plaatsen) is landelijk boven de 100 %. … Het is ook 
evident dat dit feit problemen oplevert voor de pleeg zorg  in kwantitatieve, 
maar waarschijnlijk ook kwalitatieve zin. Slachtoffer zijn uiteindelijk pleeg-
kinderen”.

Deze noodkreet van Stichting Pleegwijze(r) was de aanzet voor dit onder-
zoek. Als er zoveel pleeg ouders ‘via de achterdeur’ verdwijnen wat is daar 
dan de achtergrond van? Een overleggroep van de Stichting Pleeg wijzer,  
Dr. A.M. Weterings (Expertise Centrum Kind in de Pleeg zorg ) en de auteur 
van dit rapport is hiermee aan de slag gegaan; drie studenten ortho-
pedagogiek hebben belangstelling getoond om het onderzoek uit te voeren; 
er is een pilotstudie geweest en vervolgens zijn er digitaal vragenlijsten 
verstuurd.
De vragenlijsten zijn op deelgebieden geanalyseerd door de drie studenten.

In hoofdstuk 1 zal een overzicht gegeven worden van een literatuurstudie 
over mogelijke redenen van ‘uitval’ van pleeg ouders. Daarna zal in 
hoofdstuk 2 een uiteenzetting gegeven worden van het de opzet van het 
onderzoek. De resultaten worden in hoofdstuk 3 gepresenteerd, waarna in 
hoofdstuk 4 conclusies en aanbevelingen volgen.

·
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Het afhaken van pleeg ouders –  

een literatuurverkenning

1.1 Pleeg zorg 
Sinds 2005 is Bureau Jeugdzorg de toegangspoort tot de jeugd hulp-
verlening. Bij een uithuisplaatsing wordt een indicatie voor pleeg zorg  
afgegeven door Bureau Jeugdzorg. Dit kan in een vrijwillig kader, wanneer 
ouders het eens zijn met de plaatsing in een pleeg gezin. De ouders 
behouden dan volledig het gezag over hun kind. Dat kan ook in een 
justitieel kader, wanneer de kinderrechter een machtiging uithuisplaatsing 
heeft afgegeven. Meestal is er dan sprake van een ondertoezichtstelling. Het 
gezag van de ouders wordt ingeperkt. Pleeg zorg  wordt sinds de Wet op de 
Jeugdzorg van 2005 omschreven als “de opvoeding en verzorging van één of 
meer minderjarigen door één of meer natuurlijke personen, op basis van een 
pleeg contract dat gesloten wordt tussen de zorgaanbieder voor pleeg zorg  
en de pleeg ouder(s) (...)” (Punselie, 2006). De pleeg zorg  zelf wordt 
uitbesteed aan een pleeg zorg aanbieder. De pleeg zorg aanbieder gaat op 
zoek naar een geschikt pleeg gezin voor het kind. 
Er zijn verschillende soorten pleeg zorg . Globaal kunnen drie groepen 
onderscheiden worden: verwanten die een kind van een familielid in huis 
nemen zonder tussenkomst van hulpverleners1, verwanten/kennissen die 
formeel een kind van een familielid/bekende in huis nemen (netwerkpleeg-
ouders) en pleeg ouders die een voor hen onbekend pleeg kind in huis nemen 
(bestandspleeg ouders) (Strijker, 2006). De laatste twee groepen kunnen weer 
onderverdeeld worden in langdurige pleeg zorg  en kortdurende pleeg zorg . 
Tot slot zijn er nog varianten mogelijk: crisis pleeg zorg  en weekend pleeg zorg  
(één of meer weekenden per maand verblijft het pleeg kind in het pleeg-
gezin). Daarnaast zijn er nog gezinnen die noodbedden beschikbaar hebben 
voor één nacht (of één weekend) in geval het pleeg kind per direct 
uithuisgeplaatst wordt en er op dat moment geen mogelijkheid is het kind 
in een pleeg gezin te plaatsen.

Er zijn veel verschillende oorzaken te noemen waarom pleeg ouders stoppen 
met het pleeg ouderschap. Dit zijn onder andere: kindgerelateerde 
problemen, zoals gedragsproblematiek of problemen in de interactie met de 
pleeg ouders; persoonlijke problemen van de pleeg ouders, veranderde 
omstandigheden, zoals leeftijd en gezondheid of problemen op financieel 
gebied (Rhodes, Orme, Cox & Buehler, 2003a; Brown & Campbell, 2007; 

1 In dat geval is er geen sprake van BJZ-indicatie en is er geen pleeg vergoeding.

1·
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Sanchirico, Josephine, Jablonka, & Russell,1998). Maar ook bedreigingen 
naar het pleeg gezin, beschuldigingen van misbruik of mishandeling, 
stressvolle oudercontacten, geen waardering en/of negatieve feedback 
krijgen van hulpverleners en een groot verloop onder hulpverleners kunnen 
pleeg ouders doen besluiten te stoppen met pleeg zorg  (Brown & Calder, 
1999, Buehler, Rhodes, Orme & Cuddeback, 2006, Daniel, 2007, Wilson, 
Sinclair & Gibbs, 2000).
Het continueren van pleeg ouderschap door pleeg ouders is dan ook niet 
vanzelfsprekend. Niet alleen in Nederland besluiten veel pleeg ouders om te 
stoppen. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat met name in het eerste 
jaar veel (minstens één op de vijf) pleeg ouders besluiten om te stoppen met 
pleeg zorg  (Fees, Stockdale, Crase, Rigging-Casper, Moeller Yates, Lekies & 
Gillis & Arnold, 1998, Gibbs, 2005, Rhodes et al. 2003a).
 
1.2 gehecht heids relatie
Het aangaan en ontwikkelen van een gehecht heids relatie met een ouder 
wordt gezien als één van de belangrijkste ontwikkelingstaken in de eerste 
jaren van de ontwikkeling van een kind (Sroufe, Egeland, Carlson & Collins, 
2005; Van den Boom, 1999; Van der Ham, 2002). Een cruciale taak voor 
ouders is hun kind de gelegenheid te bieden tot het aangaan van een 
gehecht heids relatie (Van den Bergh & Weterings, 2007; Van den Boom, 1999; 
Weterings & Van den Bergh, 2003). De duurzame sensitiviteit en de 
responsiviteit waarmee de ouder reageert op deze initiatieven van het kind 
bepaalt voor een groot deel de aard en de kwaliteit van de gehecht heids-
relatie (veilige of onveilige hechting) (Delfos, 2007; Dozier, 2003; Van Aken, 
2002; Van der Ham, 2002; Sroufe e.a., 2005, Van IJzendoorn, 2010; Juffer, 
2011). 
Wil een kind zich emotioneel veilig voelen bij een ouder of zijn primaire 
verzorger, dan is niet alleen een sensitieve en liefdevolle gerichtheid op het 
kind nodig. De wereld van het kind wordt door de primaire verzorger 
emotioneel veilig gemaakt als hij het kind daarbij structuur biedt en grenzen 
aangeeft. Het kind weet dan ‘waar hij aan toe is’ en weet dat hij2 begrensd 
wordt in zijn behoeften. Door het stellen van grenzen wordt het kind niet 
overgeleverd aan zijn gevoelens en daardoor wordt de onbekende wereld 
voor het kind niet beangstigend. Als het kind zich veilig en geliefd voelt, wil 
het kind de aandacht en liefde van zijn primaire verzorger behouden. Hij 
gaat zijn gedrag naar deze persoon richten, dat wil zeggen hij wordt 
opvoedbaar. Voor een kind is het dus nodig dat het een duurzame gehecht-
heids- én opvoe dings relatie met zijn primaire verzorger (ouder, pleeg ouder, 

2 Daar waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.



PLEEGOUDERS een investering waard 17

adoptieouder) kan ontwikkelen (Van den Bergh & Weterings, 2007; Van den 
Bergh & Weterings, 2010).
Wanneer kinderen in een pleeg gezin worden geplaatst, staan ze voor de 
taak om een gehecht heids- en opvoe dings relatie op te bouwen met de 
pleeg ouder. Pleegkinderen zijn vaak belast met hele vervelende ervaringen 
in hun eigen opvoe dings milieu, waardoor het voor nieuwe opvoeders 
lastiger wordt om een gehecht heids- en opvoe dings relatie met het kind op 
te bouwen. Zo hebben bijna alle kinderen die in de pleeg zorg  terechtkomen 
een vorm van onvoldoende zorg en opvoeding meegemaakt. Het meest 
voorkomend is verwaarlozing, soms gepaard gaande met een vorm van 
mishandeling of misbruik (Ackerman & Dozier, 2005; Dozier, Albus, Fisher & 
Sepulveda, 2002; Pearce & Pearce-Pezzot, 2001; Van den Bergh & Weterings, 
2007). Ten tweede worden pleeg kinderen gescheiden van hun ouders. Dit 
kan een traumatiserend effect hebben op het functioneren van het kind (als 
het kind emotioneel gebonden was aan de ouder), hetgeen weer belemme-
rend is voor het opbouwen van een gehecht heids- en opvoe dings relatie met 
een pleeg ouder (Ackerman & Dozier, 2005; Dozier e.a., 2002; Van den Bergh 
& Weterings, 2007). Daarnaast vormen regelmatige wisselingen van primaire 
verzorger door overplaatsingen van het kind en onzekerheid over de duur 
van de plaatsing belemmerende factoren voor een gehecht heids- en opvoe-
dings relatie (Ackerman & Dozier, 2005; Barber & Delfrabbro, 2005; Chapman 
& Fish, 2004; Dozier e.a., 2002; Dozier e.a., 2001; Punselie, 2006; Van den 
Bergh & Weterings, 2010). 
Uit diverse dossieronderzoeken blijkt dat bijna de helft van de pleeg-
gezinplaatsingen wordt beëindigd of door terugplaatsing bij (een van) de 
ouders (15-40 %) of overplaatsing naar ander pleeg gezin of internaat (Van 
den Bergh & Weterings, 2010; Peuchen, 2012; Visser, 2012; Dankaart, 2011).
Van de teruggeplaatste kinderen worden 20 tot 38 % opnieuw uithuis 
geplaatst (Dankaart, 2011; Visser, 2012; Moene, 2011). Kindfactoren blijken 
nauwelijks een rol te spelen bij overplaatsingen (Dankaart, 2011; Van den 
Bergh & Weterings, 2010).

1.3 Breakdown
Er is veel onderzoek beschikbaar over redenen van negatief afgebroken 
pleeg gezinplaatsingen. Internationaal wordt dit als ‘breakdown’ 
gedefinieerd. Een breakdown hoeft echter niet te betekenen dat pleeg-
ouders volledig stoppen met het pleeg ouderschap. Breakdown is wel een 
belangrijke factor gebleken in het besluit om te stoppen van pleeg ouders 
(Fisher, Gunnar, Chamberlain & Reid, 2000, Leschied, Rodger, Cunnings, 
Hurley, MacGregor & Nash, 2004). Het percentage breakdowns wordt 
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vandaag de dag nog steeds geschat op 40-50 % (Strijker, 2010).
Het meeste onderzoek dat is gedaan bij pleeg ouders over factoren die 
belemmerend zijn voor het uitvoeren van hun taak, heeft dan ook 
betrekking op breakdown. Wanneer pleeg ouders tevreden zijn over het 
verloop voor, tijdens en na een pleeg gezinplaatsing, is de kans minder groot 
dat pleeg ouders stoppen met pleeg zorg  (Denby, Rindfleisch & Bean, 1999). 

Pleeg zorg plaatsingen kunnen om verschillende redenen voortijdig worden 
afgebroken. Veel genoemde redenen zijn (Vanderfaeillie & Van Holen, 2010): 
probleem gedrag van het pleeg kind, slecht lopende bezoekregelingen, 
conflicten tussen ouders en pleeg ouders en terugkeer van het pleeg kind 
naar de ouders tegen het advies van pleeg ouders, de pleeg zorg voorziening 
of de verwijzer (Chamberlain, Price, Reid, Landsverk, Fisher, & Stoolmiller, 
2006; Vanderfaeillie, Van Holen, & Coussens, 2007).
In de onderzoeksliteratuur wordt ruimschoots aandacht geschonken aan de 
stabiliteit en continuïteit van pleeg zorg plaatsingen (Van Oijen en Strijker, 
2010). Hierin wordt onder meer gewezen op het verschijnsel van de ‘foster 
care drift’. Hiermee wordt een groep pleeg kinderen bedoeld, die door 
opeenvolgende beëindigingen van pleeg zorg plaatsingen van het ene naar 
het andere pleeg gezin worden verplaatst, zonder zicht op een permanente 
verblijfplaats.
In een adviesnota van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen) 
Overijssel (2010) worden als oorzaken voor het afbreken van pleeg zorg-
plaatsingen genoemd: gedragsproblemen van het pleeg kind, de rol van de 
gezins voogd en de pleeg zorg begeleider, geen of onvoldoende (tijdige) 
aanvullende hulp, diagnostiek en behandeling, onjuiste matching en 
onvoldoende deskundigheid van pleeg ouders. Alhoewel een afgebroken 
plaatsing niet het stoppen van het pleeg ouderschap is, geeft deze nota wel 
een duidelijk beeld van de moeilijkheden waar pleeg ouders tegenaan lopen. 
Onduidelijk is of deze moeilijkheden de reden zijn voor pleeg ouders om te 
stoppen met pleeg zorg .

1.3.1 Gedragsproblemen en breakdown
De meeste pleeg kinderen komen uit een problematische opvoe dings situatie. 
Vaak zijn ze verwaarloosd, mishandeld, of soms ook seksueel misbruikt. In 
andere gevallen kunnen de ouders de opvoeding niet (meer) aan omwille 
van psychische problemen, een psychiatrische stoornis of een verslavings-
problematiek.
Pleegkinderen hebben vaak meerdere problemen. Veel pleeg kinderen 
hebben gedragsproblemen en emotionele problemen. Internationaal 
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varieert het percentage pleeg kinderen met probleem gedrag van 33 tot 85 % 
(Holtan, Ronning, Handegard, & Sourander, 2005). In Nederland en 
Vlaanderen heeft 20 % tot 47 % ernstig probleem gedrag (Strijker & 
Zandberg, 2001; Van Holen, Vanderfaeillie, & Haarsma, 2007; Van den Bergh 
& Weterings, 2010). Een groep pleeg kinderen heeft een psychiatrische 
stoornis en de kans hierop neemt toe naarmate het pleeg kind meer 
verschillende vormen van mishandeling heeft ondergaan (McMillen, Zima, 
Scott, Auslander, Munson, Ollie, & Spitznagel, 2005). Pleegkinderen hebben 
vaak schoolproblemen, ontwikkelingsachterstanden (taal/spraak achter-
tanden, leerproblemen en cognitieve problemen) of gezond heids problemen 
(groeiachterstanden, ondervoeding, slechte tandhygiëne) (Hansen, Mawjee, 
Barton, Metcalf, & Joye, 2004; Heller, Smyke, & Boris, 2002; Leslie, Kelleher, 
Burns, Landsverk, & Rolls, 2003).
Er zijn aanwijzingen voor een toename van de ernst van de problemen 
waarmee pleeg kinderen worden geplaatst (Haugaard & Hazan, 2002). Pleeg-
zorg  wordt hierdoor uitdagender, maar ook veeleisender (Vanderfaeillie & 
Van Holen, 2010; Van den Bergh & Weterings, 2010).
Probleem gedrag heeft een directe invloed op opvoe dings gedrag. Probleem-
gedrag wordt daarbij vaak onderscheiden in externaliserend (naar buiten 
gericht, zoals agressie) en internaliserend (naar binnen gericht, zoals 
depressie) probleem gedrag. De aanhoudende confrontatie met probleem-
gedrag resulteert soms in een vermindering van steunend opvoe dings gedrag 
en een toename van autoritaire controle. In deze pleeg zorg situaties neemt 
probleem gedrag toe (Fisher et al., 2000). De consequentie is dat kind-
gedragingen het opvoe dings gedrag van pleeg ouders gaan sturen. Linares et 
al. (2006) vinden dat probleem gedrag vaak resulteert in een duidelijker 
formuleren van regels en harder straffen. Andere onderzoekers vinden 
eveneens dat probleem gedrag in pleeg zorg situaties geassocieerd is met 
minder toezicht, minder positieve bekrachtiging en meer inconsistent 
straffen door de pleeg ouders (Fisher e.a., 2000). Probleem gedrag maakt dat 
sommige pleeg ouders zich min of meer uit de opvoedrelatie terugtrekken 
(Dozier, Higley, Albus, & Nutter, 2002). Vanderfaeillie Van Holen & Trogh 
(2009) hebben het probleem gedrag van pleeg kinderen in verband gebracht 
met het opvoe dings gedrag van pleeg ouders twee jaar later. 
Externaliserend probleem gedrag leidt dan vaak in minder steunend opvoe-
dings gedrag en in meer autoritaire controle. Pleegouders lijken het 
externaliserende probleem gedrag vooral te willen controleren. Tegelijkertijd 
slagen ze er niet in een positieve (opvoed)relatie met het pleeg kind op te 
bouwen of te bestendigen. 
Internaliserend probleem gedrag heeft eveneens een invloed op het opvoe-
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dings gedrag. Pleegouders beantwoorden het internaliserend probleem-
gedrag soms met meer materiële beloningen, met meer inconsequent 
straffen en met meer autoritaire controle. Ze lijken in geval van 
internaliserend probleem gedrag gewenst gedrag zoveel mogelijk materieel 
te belonen. Daarnaast maakt internaliserend probleem gedrag pleeg ouders 
onzeker. Dit kan blijken uit de relatie van het internaliserend probleem-
gedrag met inconsequent straffen. Internaliserend probleem gedrag 
resulteert tevens in meer negatieve controle. Het lijkt erop dat opvoe dings-
verlegenheid pleeg ouders opnieuw aanzet tot het inperken en corrigeren 
van het (internaliserend) probleem gedrag (Vanderfaeillie et al., 2009). Daar 
staat tegenover dat Van den Bergh & Weterings (2010) gevonden hebben 
dat pleeg ouders, ondanks ontwikkelingsachterstanden van pleeg kinderen, 
toch een positieve gehecht heids- en opvoe dings relatie hebben ontwikkeld 
met hun pleeg kinderen. 
Vanderfaeillie et al. (2009) zijn ook nagegaan of de invloed van probleem-
gedrag op opvoe dings gedrag samenhangt met gezins belasting. De invloed 
van externaliserend en internaliserend probleem gedrag op opvoe dings -
gedrag wordt echter niet gemedieerd door gezins belasting (met 
uitzondering van een partiële mediatie bij de invloed van internaliserend 
probleem gedrag op autoritaire controle). 

De ervaring van één of meerdere breakdowns heeft belangrijke negatieve 
gevolgen voor de ontwikkeling van pleeg kinderen. Het resulteert in 
moeilijkheden om volwassenen te vertrouwen, in een toename of zelfs het 
ontstaan van gedragsproblemen, dalende schoolresultaten, een afname van 
de kans op hereniging met de ouders en een langer verblijf in residentiële 
zorg. Sommige jongeren gaan als gevolg van een breakdown vroegtijdig 
zelfstandig wonen wat kan leiden tot een lagere levenskwaliteit en sociaal 
isolement. Een breakdown heeft ook een negatief effect op de sector zelf. 
Het demoraliseert pleeg ouders en kan leiden tot een beëindiging van het 
pleeg ouderengagement. Bovendien resulteert het in een bijkomende 
werklast voor de pleeg zorg voorziening die een nieuwe geschikte 
verblijfplaats voor het kind moet zoeken (Vanderfaeillie & Van Holen, 2010).

1.3.2 Conflicten tussen pleeg ouders en ouders
Tijdens het verblijf in een pleeg gezin wordt onderzocht of een terugkeer 
naar huis mogelijk is. Dit betekent dat een pleeg kind in de tijd dat het bij 
een pleeg gezin verblijft contact houdt met de ouders (Delfabbro, Barber & 
Cooper, 2002). Ook wanneer het doel niet een terugkeer naar huis is, 
hebben pleeg kinderen nog (recht op) contact met de ouders. Contacten met 
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de ouders zijn van belang voor het kind, omdat het kind (ondanks een soms 
moeizame relatie met de ouders) nog steeds loyaal kan zijn aan hen 
(Weterings & Van den Bergh, 2011). Wanneer pleeg ouders niet achter deze 
contacten staan (of als ouders de plaatsing niet steunen), plaatsen zij het 
kind dus in een loyaliteitsconflict. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor 
het emotionele welzijn van het pleeg kind en kan leiden tot (een verhoging 
van) gedragsproblemen (Leathers, 2003, Van den Bergh, Weterings & 
Schoenmakers, 2010). 
Oudercontacten kunnen ook veel stress veroorzaken in het pleeg gezin 
wanneer het pleeg kind terugkeert van een bezoek naar de ouder(s), vaak 
door een toename in gedragsproblemen (Brown & Calder, 1999, Buehler e.a., 
2006, Haight, Black, Magelsdorf, Giorgio, Tata, Schoppe & Szewczyk, 2002, 
Wilson e.a., 2000, Vanderfaeillie & Van Holen, 2010, Weterings & Van den 
Bergh, 2010). Oudercontacten worden dan ook niet steeds positief beleefd. 
Deze oudercontacten worden anders ervaren door ouders dan door pleeg-
ouders. Zo meldt slechts 25 % van de ouders probleem gedrag bij het kind 
gedurende het bezoek, terwijl 70 % van de pleeg ouders vindt het pleeg kind 
voor, tijdens of na de oudercontacten probleem gedrag vertoont. Zeventig 
procent van de pleeg ouders rapporteert contactproblemen met de moeder 
terwijl slechts 33 % van de ouders de contacten met de pleeg ouder als 
vervelend ervaart (Van den Bergh & Weterings, 2007). Contactproblemen en 
conflicten kunnen leiden tot een beëindiging van het pleeg ouderen-
gagement of een voortijdig afgebroken pleeg zorg plaatsing.
Over de relatie tussen de contactfrequentie en het welbevinden van het 
pleeg kind bestaat discussie. Sommigen vinden dat de contactfrequentie met 
de ouders en het welbevinden van het pleeg kind niet gerelateerd zijn. Ze 
menen dat het welbevinden wordt bepaald door de kwaliteit van de relatie 
met de pleeg ouders (Maaskant, Hermanns & Bos, 2007; Strijker & Knorth, 
2009). Pleegouders concurreren dus niet met ouders. Kinderen kunnen sterk 
gehecht zijn en zich zeer loyaal voelen in de relatie met zowel pleeg ouders 
als ouders. Anderen daarentegen menen dat frequente oudercontacten de 
binding met de ouder bevorderen. Een sterkere binding met de ouder kan 
echter gepaard gaan met meer loyaliteitsconflicten. Loyaliteitsconflicten 
staan op hun beurt een binding met de pleeg ouder in de weg en geven 
aanleiding tot gedrags- en emotionele problemen (Leathers, 2003). Van den 
Bergh & Weterings (2010) hebben geen enkele correlatie gevonden de 
frequentie van het contact en de relatie pleeg ouders/ontwikkeling van het 
kind. Het blijkt te gaan om het kader waarin de contacten plaatsvinden.
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1.3.3 Terugkeer van het pleeg kind
Ook de terugplaatsing van een pleeg kind kan tot de nodige problemen 
aanleiding geven. Het terugplaatsen van kinderen naar de ouders, met name 
wanneer pleeg ouders zorgen hebben over de thuissituatie waarin het kind 
terecht zal komen, is een reden voor pleeg ouders om te stoppen met pleeg-
zorg  (Edelstein, Burge & Waterman, 2001). 
Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (2010) 
blijkt dat pleeg ouders zich geregeld niet serieus genomen voelen en dat 
soms zelfs met overplaatsing wordt gedreigd wanneer beide partijen het 
niet eens kunnen worden over de besluitvorming betreffende het pleeg kind. 
Daarnaast vinden pleeg ouders het belangrijk om betrokken te worden bij 
beslissingen die het pleeg kind aangaan en willen zij deel uitmaken van het 
team en van het zorgsysteem van het kind. Ze zijn namelijk niet enkel 
verzorgers van het kind, maar krijgen te maken met zeer complex gedrag, 
deelname aan training en therapeutische interventies en worden gezien als 
essentiële informatie ‘aandragers’ van het behandelteam (Farris-Manning & 
Zandstra, 2003). In theorie zijn ze onderdeel van het team. Toch ervaren zij 
dat als onvoldoende en de erkenning blijft hierdoor vaak uit. Erkenning is 
echter essentieel. 
Ook noemen pleeg ouders herhaaldelijk het gevoel te hebben dat er meer 
naar het belang van de ouders gekeken wordt dan naar dat van het kind 
(Daniel, 2011). Pleegouders zijn daardoor in mindere mate bereid om 
bezoeken tussen ouders en kind te stimuleren dan gezins voogden, omdat zij 
er vaker van overtuigd zijn dat dit het kind overstuur maakt (Seaberg & 
Harrigan, 1999). 

1.3.4 Begeleiding en breakdown
Een goede (werk)relatie tussen gezins voogd en pleeg ouder is essentieel, wil 
de begeleiding, verzorging en hulp aan het pleeg kind optimaal zijn en wil 
de plaatsing succesvol zijn (Buehler e.a., 2006). Toch is een goede relatie niet 
vanzelfsprekend. Dit blijkt uit het feit dat pleeg ouders zich niet altijd 
gehoord en serieus genomen voelen door de gezins voogd. 
Uit Amerikaans en Canadees onderzoek blijkt dat snel (binnen 24 uur) hulp 
bieden bij een crisis binnen het pleeg gezin een belangrijk middel is voor het 
behouden van pleeg ouders (Child Welfare League of America, 1995, Hudson 
& Levasseur, 2002). In een onderzoek onder 54 Canadese pleeg ouders, gaven 
pleeg ouders aan dat adequate begeleiding, emotionele steun, vertrouwen 
en een goede onderlinge communicatie met de hulpverlener belangrijke 
redenen zijn om hun pleeg ouderschap te continueren (MacGregor, Rodger, 
Cummings & Leschied, 2006). Ook gaven ze aan het belangrijk te vinden 
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door hun hulpverleners gehoord te worden en door hen gezien te worden 
als deel van het hulpverleningsteam rondom het kind. Pleegouders noemden 
het verbeteren van deze vormen van steun en daarnaast het krijgen van 
juiste informatie over het pleeg kind, als de manier om te voorkomen dat 
pleeg ouders stoppen met pleeg zorg . 

Het afscheid moeten nemen van een pleeg kind waar pleeg ouders, soms 
lange tijd, voor hebben gezorgd kan bij pleeg ouders leiden tot gevoelens 
van verlies en rouw, vooral wanneer het vertrek van het pleeg kind niet 
gepland was. Wanneer het pleeg ouders, bijvoorbeeld door gebrek aan 
steun, niet lukt om dit verdriet te verwerken kan het zover komen dat pleeg-
ouders volledig stoppen met pleeg zorg  (Brown & Calder, 1999, Edelstein e.a., 
2001). Het is dan ook van belang dat hulpverleners problemen op tijd 
signaleren en pleeg ouders (en pleeg kind) bij het afscheid nemen begeleiden 
en ondersteunen.

1.4 Betrokkenen in de pleeg zorg 
Pleegouder zijn is meer dan een kind opvangen. Er komen veel andere, vaak 
stressvolle, zaken bij kijken (Wilson e.a., 2000). Pleegouders krijgen 
bijvoorbeeld te maken met allerlei verschillende hulpverleners. Naast gezins-
voogden en pleeg zorg begeleiders zijn er vaak andere hulpverleners, zoals 
therapeuten en ouderbegeleiders werkzaam bij één pleeg kind.
Door het spanningsveld tussen de verschillende belanghebbenden in de 
pleeg zorg  wordt de pleeg zorg  één van de meest gecompliceerde vormen in 
de jeugdzorg genoemd (Van den Bergh & Weterings, 2007). 
De gezins voogd bepaalt het beleid ten aanzien van het pleeg kind. Dat 
wordt versterkt door de positie van Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg is 
een instantie die grote verantwoordelijkheid heeft gekregen op het gebied 
van het welzijn van de kinderen in onze samenleving. BJZ kan het leven en 
de toekomst van ontwikkelingsmogelijkheden voor een kind bepalen. Het is 
nog steeds verwonderlijk dat deze verantwoordelijkheid zonder toezicht 
uitgevoerd wordt. Tot op heden ontbreken niet alleen toetsingscriteria om 
het werk van BJZ te kunnen wegen op effectiviteit met betrekking tot de 
ontwikkeling van het kind, maar ook een college of instantie die 
systematisch het werk van BJZ kan toetsen (Van den Bergh & Weterings, 
2010). 
De gezins voogd wordt door de pleeg zorg werker op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen van het pleeg kind en draagt de 
eindverantwoordelijkheid (Weterings, 1998). Pleeg zorg begeleiders werken 
voor een pleeg zorg aanbieder. Wanneer pleeg ouders een pleeg kind 
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opvangen, tekenen zij een pleeg contract bij een pleeg zorg aanbieder. Dit 
contract is gekoppeld aan het indicatiebesluit voor type en duur van de 
pleeg gezinplaatsing dat is afgegeven door Bureau Jeugdzorg (Strijker, 2006). 
Het contract betekent dat pleeg ouders zich aan bepaalde afspraken moeten 
houden en geeft hen recht op (en verplicht hen tot medewerking aan) 
begeleiding van een pleeg zorg begeleider. De pleeg zorg begeleider heeft de 
taak om pleeg kind, ouders en pleeg ouders te ondersteunen en begeleiden 
en heeft daarbij een coördinerende rol (Stichting Jeugdformaat, 2012). Deze 
begeleiding houdt gewoonlijk één keer in de 4 á 6 weken een bezoek aan 
huis in en, waar nodig, contact via de telefoon en e-mail.
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Opzet en methode van het onderzoek

2.1 de onderzoeksvragen
Uit de literatuurverkenning komen twee aspecten naar voren die van belang 
zijn voor het onderhavige onderzoek: gedragsproblemen en de relatie met 
de hulpverlening (BJZ en pleeg zorg aanbieder).
De algemene onderzoeksvraag is: Wat zijn de redenen voor (ex-)pleeg ouders 
om (mogelijk) het pleeg ouderschap te beëindigen?
De deelvragen hebben betrekking op de eerdergenoemde aspecten:
• Zijn de aard en omvang van de gedragsproblemen zodanig dat pleeg-

ouders daarom stoppen met het pleeg ouderschap?
• Zijn er aspecten in de relatie met de gezins voogd c.q. BJZ die maken dat 

pleeg ouders besluiten om te stoppen met het pleeg ouderschap?
• Zijn er aspecten in de pleeg zorg begeleiding die maken dat pleeg ouders 

besluiten om te stoppen met pleeg zorg ?

2.2 Onderzoeksmethode
Het uitgevoerde onderzoek is zowel kwalitatief (interviews) als kwantitatief 
(enquête) van aard. 
1. Een semigestructureerd interview met vragen over de topics: pleeg-

ouderschap, pleeg kind(eren), pleeg gezin, omgangsregeling met ouders, 
hulpverlening en (mogelijke) redenen om het pleeg ouderschap te 
beëindigen. Hieraan voorafgaand is gevraagd naar algemene gegevens 
over onder andere de leeftijd en opleiding/werk van de pleeg ouders.

2. Een gestructureerde vragenlijst (enquête) met daarin 136 vragen via het 
programma Qualtrics3. De vragen hadden, naast de algemene gegevens, 
betrekking op gedragsproblemen van het pleeg kind, de mening van (ex-)
pleeg ouders over bureau jeugdzorg en de pleeg zorg aanbieder.

De verzamelde kwalitatieve gegevens, de semigestructureerde interviews, 
zijn de input geweest voor de digitale vragenlijst. Meer dan de helft van de 
interviews is in het noorden van Nederland afgenomen: voornamelijk in 
Groningen en Drenthe. De overige interviews zijn in de Randstad (via 
stichting Jeugdformaat) afgenomen. De meeste interviews hebben 
plaatsgevonden bij het pleeg gezin thuis en zijn opgenomen met een 
voicerecorder. 
Vervolgens zijn de interviews uitgewerkt in een verslag. Voor verwerking 
ervan zijn de antwoorden handmatig gecategoriseerd. Vergelijkbare 
antwoorden zijn gemarkeerd en gerubriceerd in een categorie die het 

3 Hierdoor kon de enquête digitaal afgenomen en verwerkt worden.

2·
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overkoepelende thema weergaf. Deze gegevens waren de basis voor de 
enquête. 
De uiteindelijke vragenlijst4 heeft weer geleid tot een verzameling, 
geanonimiseerde, kwantitatieve gegevens. Deze zijn vervolgens ingevoerd in 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences), zodat er statistische analyses 
mogelijk waren.

2.3 de enquête
De digitale enquête voor pleeg ouders en ex-pleeg ouders is in eenzelfde 
volgorde opgesteld. De items in de vragenlijst over welke gedragsproblemen 
pleeg ouders tegenkomen zijn items uit de CBCL en SDQ5. Zo wordt er 
gevraagd naar teruggetrokken gedrag, sociale problemen, 
aandachtsproblemen maar ook naar vormen van autisme, ADHD6 of ODD7 
en hechtingsproblemen. De vragenlijst voor pleeg ouders is vrijwel identiek 
aan de vragenlijst voor ex-pleeg ouders. De vraag naar redenen waarom 
ex-pleeg ouders gestopt zijn, is vervangen door de vraag naar mogelijke 
redenen om te stoppen met het pleeg ouderschap. Ook is in deze vragenlijst 
de vraag toegevoegd, waarom pleeg ouders niet gestopt zijn. 
Voor het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek zijn (ex-)pleeg ouders op 
de hoogte gesteld van het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken 
van de jaarlijkse uitval van pleeg ouders. Geïnteresseerden werden verzocht 
een vragenlijst in te vullen op internet. Via een mail met daarin een link naar 
de vragenlijst, konden de (ex-)pleeg ouders hun belangstelling kenbaar 
maken. 

2.4 de onderzoeksgroep
De namen en adressen van de mensen die mogelijk zouden willen 
meewerken aan de open interviews zijn verstrekt door stichting Pleegwijzer. 
De digitale enquête is verspreid door Stichting Pleegwijzer, de NVP8, LOPOR9 
en Pleegsupport Zeeland. Zij hebben hun leden een mail gestuurd met 
daarin de link naar de enquête. Ook hebben zij mensen benaderd, die geen 
lid meer zijn, maar in het verleden wel pleeg ouder zijn geweest, om hen te 
bevragen als ex-pleeg ouder.
 
4 De enquête is op te vragen bij de onderzoeker.
5 CBCL: Child Behaviour Checklist, gedragsvragenlijst voor kinderen van 4-18 jaar, ontwikkeld door 

T.M. Achenbach, 1991. 
SDQ: Strenghts and Difficulties Questionnaire, Vragenlijst Sterke kanten en Moeilijkheden, ont-
wikkeld door Goodman, 1997.

6 ADHD: Attention Defecit Hyperactivity Disorder, aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis.
7 ODD: Oppositional Defiant Disorder, oppositioneel-opstandige gedragsstoorni
8 NVP: De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
9 LOPOR: Landelijk Overleg PleegOuder Raden
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De versie voor pleeg ouders werd ingevuld door 463 personen, waarvan er 
444 de vragenlijst compleet hebben ingevuld. De versie voor ex-pleeg ouders 
is door 22 personen ingevuld en de versie voor vrijwillige plaatsingen door  
2 personen ingevuld. Vanwege het kleine aantal is ervoor gekozen om de 
vrijwillige plaatsingen niet mee te nemen in het onderzoek.
De totale onderzoeksgroep bestaat dus uit 444 pleeg ouders10 en 22 ex-pleeg-
ouders. De opzet was om een vergelijking te maken tussen ex-pleeg ouders 
en pleeg ouders. Dat is methodisch-technisch erg lastig vanwege de grote 
discrepantie tussen de aantallen. Die vergelijking is dus niet in kwantitatieve 
zin gemaakt, maar zal wel kwalitatief uitgewerkt worden.
De twee groepen, ex-pleeg ouders en pleeg ouders, verschillen niet in 
achtergrondvariabelen. Ook de uitkomsten van de diverse deelgebieden 
verschillen niet. Vandaar dat in het navolgende de resultaten gepresenteerd 
worden van de lijst van pleeg ouders. In dit verslag zal verder dan ook 
gesproken worden over pleeg ouders. Daar waar het nuttig is, dat wil zeggen 
afwijkend van de resultaten van de pleeg ouders, zal apart aandacht besteed 
worden aan de ex-pleeg ouders.

De reikwijdte van het onderzoek 
De items van het semi-gestructureerde interview zijn ontleend aan wat er in 
de literatuur over bekend was. Dat is de leidraad geweest van het interview. 
Vervolgens zijn de gegevens van het interview vertaald naar een digitale 
vragenlijst. Daarbij is uitvoerig aandacht besteed aan de vraagstelling en de 
mogelijkheden van verwerking.
Ondanks de grote respons op de vragenlijst is het onderzoek niet 
representatief te noemen. Immers respondenten werden opmerkzaam 
gemaakt op het onderzoek via de verschillende verenigingen voor pleeg-
gezinnen. Niet iedereen is daar lid van. Ook kan gesteld worden dat het 
waarschijnlijk juist de meest geïnvolveerde pleeg ouders zijn geweest die de 
vragenlijst hebben ingevuld. De resultaten van het onderzoek zijn vanwege 
deze beperkingen dus niet zonder meer generaliseerbaar. De resultaten 
moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
Daar staat tegenover dat dat de respons op de vragen soms zo eenduidig 
was, maar vaak ook zo genuanceerd, dat het aannemelijk lijkt dat de 
antwoorden op de vragen een redelijke afspiegeling zijn van wat er onder 
pleeg ouders en ex-pleeg ouders leeft.

10 Dit is het aantal respondenten dat aan de vragenlijst is begonnen. Per vraag ligt dit aantal echter 
soms lager, omdat niet alle respondenten elke vraag hebben beantwoord. 
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Resultaten

3.1 inleiding
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de mening van pleeg ouders 
hoe zij aankijken tegen de pleeg gezinplaatsing en hoe zij dit ervaren 
hebben. 
In paragraaf 3.2 staan de algemene gegevens van de onderzoekgroep 
centraal. In de paragrafen daarna staan de gedragsproblemen (3.3), bureau 
jeugdzorg (3.4) en de pleeg zorg begeleiding (3.5) op de voorgrond.
Tenslotte zal in paragraaf 3.6 de centrale vraagstelling beantwoord worden.
Vanwege de leesbaarheid zullen de resultaten van zowel het kwalitatieve als 
kwantitatieve deel van het onderzoek afgewisseld worden.\

3.2 algemene gegevens onderzoeksgroep
In tabel 1 is te zien dat de pleeg moeders voornamelijk de vragenlijst hebben 
ingevuld. Pleegouders zijn daarbij relatief hoog opgeleid: rond de 46 % 
heeft een HBO- of universitaire opleiding gevolgd. De HBO-opleiding is het 
meest vertegenwoordigd onder de pleeg ouders. Ongeveer 70 % van de 
pleeg vaders werkt fulltime, van de pleeg moeders werkt rond de 60 % 
parttime.

Tabel 1 Gegevens pleeg ouders (n=444)

 Pleegmoeder Pleegvader Beiden

ingevuld 310 70 %  65 15 % 66 15 %

Opleiding

MBO11 136 31 % 108 24 %

HBO 159 36 % 132 30 %

WO/universiteit 47 11 % 71 16 % 

bestandspleeg gezin12     384 

netwerkpleeg gezin     62 

perspectiefbiedend     353 

perspectiefzoekend     39

crisispleeg gezin     125

weekendpleeg gezin13     56

eigen kinderen     301 68 %

duur > 6 jaar14     224

11 Bij 10 pleeg moeders en bij 28 pleeg vaders is ‘niet van toepassing’ ingevuld. Het resterende aantal 
pleeg moeders heeft alleen het basis- of middelbaar onderwijs afgerond. 

12 Een pleeg gezin kan bestands- en netwerkpleeg gezin zijn, kan perspectiefbiedend- en/of perspec-
tiefzoekend en/of crisis en/of weekendpleeg gezin zijn. Percentages zijn hierom weggelaten.

13 Een weekendpleeg gezin is nooit enkel weekendpleeg gezin. Ze zijn ook en/of perspectiefbiedend 
en/of perspectiefzoekend en/of crisispleeg gezin.

14 De duur van het pleeg ouderschap is erg verspreid. De duur ligt tussen de 1 en de 42 jaar.

3·
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het grootste deel van de pleeg gezinnen is een bestandspleeg gezin met 
perspectiefbiedende plaatsingen. Bijna de helft van de groep pleeg ouders is 
al meer dan 6 jaar pleeg ouder. Bijna 70 % van de pleeg ouders heeft eigen 
kinderen en ongeveer de helft daarvan heeft 2 à 3 kinderen. Van ruim de 
helft van de pleeg ouders met eigen kinderen zijn de kinderen al volwassen.
Bijna 50 % van de pleeg ouders heeft één of twee pleeg kinderen onder hun 
hoede (gehad). Bijna 20 % van de pleeg ouders heeft meer dan 8 pleeg-
kinderen onder hun hoede (gehad) met uitschieters van 100 tot 160 pleeg-
kinderen. Iets minder dan de helft van de pleeg ouders is meer dan 8 jaar 
pleeg ouder (met en uitschieter van 42 jaar).
Ongeveer 40 % van de pleeg ouders woont in de stad, de andere 60 % in 
dorp of platteland.

3.3 gedragsproblemen
Bij de inventarisatie van welke gedragsproblemen er speelden in het pleeg-
gezin, is uitgegaan van 13 gedragsproblemen (zie hoofdstuk 2). Op de vraag 
of pleeg ouders te maken hebben gehad met gedragsproblemen bij hun 
pleeg kind(eren), antwoordt 69 % bevestigend, 31 % antwoordt 
ontkennend. In tabel 2 is zichtbaar welke gedragsproblemen voorkomen in 
pleeg gezinnen (pleeg ouders konden meerdere antwoorden geven). Het 
meest genoemd worden gehecht heids problemen, sociale problemen en 
aandachtsproblemen. 
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Tabel 2 Voorkomende probleem gedragingen bij pleeg kinderen

zoals door pleeg ouders gepercipieerd (n=305)

Gedragsproblemen Aantal keren   Aantal Ernst 
 genoemd % keren15 score

gehecht heids problemen 220 72 % 158 66 %

sociale problemen 196 64 % 123 58 %

aandachtsproblemen 188 62 % 141 71 %

angstig/depressief 116 38 % 79 52 %

agressief gedrag 89 29 % 65 53 %

denkproblemen 84 28 % 62 53 %

ADHD 78 26 % 56 49 %

oppositioneel gedrag 72 24 % 52 46 %

teruggetrokken gedrag 72 24 % 43 35 %

lichamelijke klachten 71 23 % 31 26 %

seksuele problematiek 50 16 % 37 38 %

(een vorm van) autisme 37 12 % 28 33 %

anders, nl... 32 10 % 23 50 %

delinquent gedrag 16 5 % 14 36 %

Pleegouders konden bij de categorie ‘anders’ nog problemen toevoegen. De 
andere problemen, die werden genoemd, zijn onder andere kinderen met 
FAS16, borderline problematiek, getraumatiseerde kinderen, kinderen die 
misbruikt zijn (of waarbij het vermoeden bestaat, dat dit gebeurd is), 
bedplassen, emotieloos, grenzeloos. 
Bij de groep pleeg ouders, die wel problemen constateren bij hun pleeg kind, 
komt het gemiddelde uit op vier problemen. Met een standaarddeviatie van 
2 betekent dat bijna 80 % van de pleeg kinderen een probleem score heeft 
tussen 2 en 6 problemen. Dus de meeste pleeg kinderen hebben twee of 
meer problemen bij of tijdens hun pleeg gezinplaatsing.
Vervolgens is gevraagd hoe ernstig de pleeg ouders deze problemen 
inschatten (zie laatste kolom tabel 2). De categorieën ‘zeer ernstig’ en 
‘ernstig’ zijn daarbij samen genomen. Aandachtsproblemen worden relatief 
als het meest ernstig ingeschat (71 %) gevolgd door gehecht heids problemen 
(66 %). Aandachtsproblemen betekent dat pleeg kinderen zich heel moeilijk 
kunnen concentreren en vaak afgeleid worden door andere gedachten. Dat 
gedrag is te verklaren, omdat pleeg kinderen vaak in een ‘overlevingsmodus’ 
zitten. Daardoor hebben zij wel andere dingen aan hun hoofd dan leren. 

15 Pleegouders konden het probleem  in mate van ernst inschatten op een vijfpuntsschaal van  
‘zeer ernstig’ naar ‘totaal niet ernstig’. Voor de berekening van de mate van ernst is de categorie 
‘zeer ernstig’ en ‘ernstig’ samengenomen. Vervolgens is die score gerelateerd aan de respons op 
dat probleem gebied. Deze kolom correspondeert dus niet met de kolom ‘aantal keren genoemd’.

16 FAS: Foetaal Alcohol Syndroom
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Dat betekent ook dat hun ontwikkeling belemmerd wordt.
Ruim 41 % van de pleeg ouders geeft aan dat zij het (zeer) moeilijk vinden 
om met deze gedragsproblemen om te gaan.
Vervolgens is aan pleeg ouders gevraagd om aan te geven of ze informatie 
hebben gekregen over hun pleeg kind en zijn of haar achtergrond (tabel 3).

Tabel 3 Mate waarin pleeg ouders informatie hebben gekregen over hun pleeg kind

 Meestal niet/nooit  %

gedragsproblemen 161 38 %

medische achtergrond 149 34 %

gezin van herkomst 69 16 %

Met name over de gedragsproblemen zijn de pleeg ouders slecht 
geïnformeerd. 38 % zegt daarover geen of slechts summier informatie 
gehad te hebben. 

voorlichting en informatie over gedragsproblemen
• We zijn de eerste 10 jaar niet of slecht geïnformeerd over mogelijke 

achterstanden/hechtingsproblematiek van onze pleeg dochter. We zijn niet 
begeleid in hoe we hier mee om konden gaan. Door het zwabbergedrag 
van de gezins voogden en pleeg zorg werker in de omgang van het kind 
met de moeder is de onveilige hechting versterkt. Dit heeft de psychische 
en sociale problemen van ons pleeg kind ernstig beïnvloed en vergroot. 
Terugplaatsing van het kind bij de moeder (moeder moest het kunnen 
proberen) is na 2,5 jaar ellende gestopt en heeft ernstige blijvende schade 
toegebracht aan het kind. We hebben deelgenomen aan allerlei 
besprekingen en filmopnames voor studiedoeleinden maar naar onze 
mening is niet geluisterd. We zijn in die jaren erg aan ons lot overgelaten 
en hebben veel zelf moeten uitzoeken/uitproberen.

• Dat onze probleem kinderen niet begrepen werden, omdat er velen FAS 
hebben en dat nog steeds heel erg onbekend is, ook de hulpverleners 
weten dit niet helaas. Het is nu toch tijd omdat te veranderen.

• Er is meer voorlichting nodig over gedragsproblemen (hechting) Dat het 
een enorme wissel op je gezin trekt. Je moet leerbaar zijn. Ook meer 
informatie lezen over pleeg zorg  en wat het met kinderen doet. Meer 
weten is meer begrijpen.

• Gezins voogden die geen kennis hebben van instanties waar je terecht 
kunt. Het idee dat je alles zelf maar moet zien te regelen.

Tweederde van de pleeg ouders zegt dat ze hulp hebben aangeboden 
gekregen voor deze problemen van hun pleeg kind. Eveneens is gevraagd of 
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pleeg ouders zelf hulp gevraagd hebben voor deze problemen. Ongeveer  
80 % van de pleeg ouders heeft hulp gevraagd voor deze problemen, maar 
een gedeelte daarvan (ongeveer 30 %) heeft die hulp niet gekregen.

Tabel 4 Hulpvraag van pleeg ouders (n=279)

 n  %

advies hoe om te gaan met het pleeg kind 216 77 %

verwijzing naar specialist/
specifieke therapie voor het pleeg kind 147 53 %

onderzoek van het pleeg kind 141 51 %

weekendopvang van het pleeg kind 47 17 %

begeleiding van ons gezin 59 21 %

overplaatsing van het pleeg kind 16 6 %

anders, nl... 27 10 %

Uit tabel 4 blijkt dat pleeg ouders vragen om inzicht te krijgen en 
vaardigheden te krijgen om om te gaan met de problematiek van hun pleeg-
kind. De pleeg ouders hebben de vragen voor ondersteuning voornamelijk 
neergelegd bij de pleeg zorg begeleider (70 %), gevolgd door een specifieke 
therapeut (46 %) en de gezins voogd (26 %). 

de rol van de gezins voogd en pleeg zorg werkers
• Ik had een te moeilijk pleeg kind. De begeleiding van pleeg zorg  was zeer 

slecht. Weinig tips, advies, hulp, etc. In 2 jaar tijd 6 verschillende gezins-
voogden van BJZ. Dit kind had nooit bij mij geplaatst mogen worden. Ze 
zeiden dat ze geen informatie hadden bij plaatsing, maar ik kwam er later 
achter dat ze dat wel wisten. Door bedreiging van vader is de pleeg zorg  
gestopt. Vervolgens hebben de hulpverleners weinig ondernomen om het 
probleem  op te lossen. Enkel het pleeg kind weer naar tehuis gebracht en 
mij buiten beeld gezet. 9 maanden later kreeg ik een schriftelijke 
evaluatie waarin geen enkel positief woord over mij opgeschreven was. Ze 
wilden kennelijk van me af. Het doet erg zeer om hard te werken en 
uiteindelijk veel te bereiken met een pleeg kind en dan zo de bons te 
krijgen. 

• De voogd die we hadden kon vanwege de ernstige problematiek de case 
niet aan en stopte er mee. Toen wilden ze er een meisje, net van de 
opleiding, als voogd op zetten. 

• De pleeg zorg organisatie. Deze is arrogant, bedenkt nieuwe 
hulpverleningsvormen maar richt zich niet op de kwaliteit van de 
hulpverlening. Zij luistert niet naar pleeg ouders. Verslagen zijn slecht en 
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onvoldoende kennis van problematieken binnen pleeg zorg . Gaat 
‘makkelijk’ over tot overplaatsing wat uiteindelijk tot een rechtszaak 
tussen ons als pleeg ouders en BJZ heeft geleid. Pleeg zorg  ondersteunde 
ons toen niet.

• Gezins voogd of pleeg zorg werker hebben soms onvoldoende inzicht in wat 
er in het gezin gebeurt met betrekking tot de interactie kinderen, pleeg-
kinderen en ouders. Negatieve effecten op eigen kinderen kosten ons als 
pleeg ouders veel energie. Onvoldoende gehoord worden door gezins-
voogd/pleeg zorg werker als kind meer nodig heeft en dit wordt niet 
ingezet (kind moet naar MKD maar dit kan niet omdat het in een 
crisispleeg gezin woont (langer dan 6 maanden). ‘t Kind leert niets, mag 
ook niet naar logo of iets dergelijks, hij leert zoveel van jullie... maar 
ondertussen zijn wij als pleeg ouders overbelast.

• De enorme vertraging die voortdurend optreedt doordat zaken eerst met 
de pleeg zorg begeleider besproken moeten worden, dan in haar team, 
vervolgens met de voogden en als het meezit dan een bijeenkomst met 
mij erbij. Hulpverlening voor één van de pleeg kinderen heeft daardoor 
een jaar geduurd totdat ik er echt genoeg van had en zelf een therapeut 
heb geregeld in één middag, dit meedeelde en ineens was het akkoord. 
Hierdoor, en andere dingen, heb ik geen vertrouwen meer in de voogd.

De begeleiding met betrekking tot de gedragsproblemen wordt in 50 % van 
de pleeg ouders als adequaat bestempeld en 31 % is daar niet tevreden over. 
Met name de snelheid waarmee de begeleiding tot stand kwam wordt als 
problematisch ervaren: 52 % van de pleeg ouders vindt dat de begeleiding te 
laat tot stand kwam. 37 % van de pleeg ouders was daar tevreden over.

Laat op gang komen van begeleiding
• Ons laatste pleeg kind werd op ons verzoek bij ons geplaatst omdat het 

een oudere zus was van het pleeg kind dat we al in huis hadden. Wij 
hebben niet goed ingeschat dat dit kind langer geleden had onder haar 
verwaarlozing. Juist in deze tijd was de voogd overspannen en de pleeg-
zorg werker langdurig uit de running. Het duurde meer dan een half jaar 
voor zij vervangen werden, juist in die eerste periode na plaatsing van het 
tweede kind hebben wij begeleiding gemist, met name het kunnen 
duiden van gedrag.

• Laat op gang komen van hulpverlening bij ernstige gedragsproblemen 
pleeg kind. Lange wachtlijsten om functionele hulp te kunnen ontvangen. 

• Het moeten volgen van het inzicht van de voogd ten opzichte van de 
problematiek van het kind, voordat er hulp wordt ingeroepen. De 
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onderzoeken kwamen pas na 6 jaar op gang, terwijl wij er al na twee jaar 
om hadden gevraagd. Dit kwam niet alleen door de voogd ook door de 
basisschool.

• Duidelijk aangeven dat het niet lekker loopt met pleeg kind, dat we hulp 
nodig hebben, er wordt ons van alles beloofd, maar we krijgen niks, we 
zijn ondertussen meer dan een jaar verder na onze hulpvraag en er is nog 
niks gebeurd.

• Vragen om ondersteuning bij kinderen met ernstige hechtingsproblemen 
laat te lang op zich wachten.

De gedragsproblemen trekken ook een zware wissel op de pleeg ouders en 
hun eigen gezin. 50 % van de pleeg ouders is van mening dat zij lijden onder 
de gedragsproblemen van hun pleeg kind en dat in 34 % hun eigen kinderen 
daar last van hadden.
Er is overigens geen samenhang gevonden tussen oplei dings niveau van de 
pleeg ouders en het voorkomen van mogelijke problemen. Het aantal pleeg-
kinderen heeft ook geen relatie met het voorkomen van problemen in de 
pleeg zorg situatie. 

3.4 Bureau Jeugdzorg
Meer dan de helft van de pleeg ouders heeft een enorm verloop ervaren 
onder gezins voogden17. Ook geven ze daarbij aan dat een nieuwe gezins-
voogd vaak ook een ander beleid betekent in een individuele casus (49 %).
Er is onderzocht hoe tevreden de pleeg ouders zijn over het contact met de 
gezins voogd. Hierbij is specifiek gelet op de punten: mailcontact, telefonisch 
contact en huisbezoeken (zie tabel 5).

Tabel 5 Frequentie van het contact van de gezins voogd met pleeg gezin

Frequenties E-mail  % Telefonisch  % Huisbezoek  %

wekelijks 23 6 % 18 5 % 0 0 %

maandelijks 133 35 % 84 22 % 36 9 %

6-8 keer per jaar 94 24 % 96 25 % 76 20 %

2-4 keer per jaar 53 14 % 88 23 % 140 37 %

(bijna) nooit 81 21 % 97 25 % 129 34 %

totaal 384 100 % 383 100 % 381 100 %

Wat betreft mailcontact hebben de pleeg ouders maandelijks tot 
tweemaandelijks mailcontact met de gezins voogd (59 %). 26 % van de 
pleeg ouders vindt dit te weinig. Het telefonisch contact is wat betreft 

17 Vaak wordt door pleeg ouders gezins voogd en voogd door elkaar heen gebruikt, terwijl het twee 
verschillende soorten uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen zijn.
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frequentie redelijk gespreid. Het telefonisch contact vindt 27 % van de 
pleeg ouders te weinig. 34 % van de pleeg ouders geeft aan dat de gezins-
voogd (bijna) nooit langs komt tijdens een pleeg gezinplaatsing. 
De ex-pleeg ouders blijken vaker negatiever te staan ten opzichte van de 
gezins voogd dan de pleeg ouders. Op bijna alle fronten zijn ex-pleeg ouders 
negatiever over de gezins voogd dan de pleeg ouders: zij ervaren minder 
steun, voelen zich minder gehoord; ex-pleeg ouders vinden dat gezins-
voogden dat ze teveel rekening houden met het belang van de ouders en 
niet bezig zijn met het belang van het kind. 
De huidige pleeg ouders zijn dus over het algemeen tevredener over het 
functioneren van BJZ en de gezins voogden dan de ex-pleeg ouders. Een 
kwart tot één derde van de pleeg ouders is niet tevreden. Het is interessant 
te weten waarom sommige pleeg ouders niet tevreden zijn over de gezins-
voogden. 
De grootste klacht van pleeg ouders zijn het niet serieus nemen van de 
pleeg ouders. Tegen één van de pleeg ouders is eens gezegd: 

“wat weet u er nou van, ik heb ervoor geleerd”

Pleegouders hebben de behoefte om bij een vermoeden van een ernstig 
probleem  serieus genomen te worden. Zij wensen dat het probleem  wordt 
aangepakt. Zij zijn immers de mensen die 24 uur per dag bij het kind 
betrokken zijn.

Pleegouders niet serieus genomen
• Niet serieus genomen worden of het niet signaleren van de ernst van de 

problemen Verder zijn er in het verleden een voogd en een pleeg zorg-
werker geweest die hun eigen belangen ver boven die van het kind, de 
moeder en het pleeg gezin stelden.

• Pleegouders veel te weinig inspraak. Problemen en belangen van pleeg-
kind worden onvoldoende onderkend en meegewogen bij beslissingen. 
Veel discussies met voogd (en in verlengde daarvan de pleeg zorg werker) 
om voor belang van ons pleeg kind op te komen hebben enorm veel 
energie gekost. Wij voelen ons voortdurend onvoldoende serieus 
genomen. Wij zorgen al jaren voor ons pleeg kind. Wanneer krijgen wij het 
nu eindelijk eens voor het zeggen? Wij zijn de jarenlange inmenging in 
ons gezin meer dan zat. Daarbij wordt door zowel voogd als pleeg zorg-
werker gedreigd het kind weg te halen als we ons blijven bemoeien met 
het beleid van Jeugdzorg. Na 2,5 jaar is perspectief van pleeg kind nog 
steeds niet duidelijk. Zij gaat definitief niet terug naar huis, maar wij 
blijven een perspectiefzoekend pleeg gezin totdat we beter samenwerken 
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met Jeugdzorg (dan kunnen we perspectiefbiedend worden). Ons zit heel 
erg dwars, dat de voogd zichzelf enorm belangrijk maakt. Wij mochten 
geen rechtstreeks contact hebben met biologische familie, waardoor 
misverstanden ontstonden. Na LANGE tijd nu wel contact en dat heeft veel 
positiefs opgeleverd. Evengoed is de voogd niet bereid concessies te doen 
aan het belang van haar eigen rol in deze. Op dit moment groot probleem  
dat een nieuwe pleeg zorg werker (net nieuw aangesteld bij de 
organisatie), jong, geen kinderen, in korte tijd alles denkt te begrijpen van 
de situatie, terwijl ze ABSOLUUT niet weet waar ze het over heeft. Grote 
frustratie dus.

• De signalen van (ex-)pleeg ouders moeten serieuzer genomen worden. Wij 
waren bijna afgehaakt. Ons pleeg kind werd op de leeftijd van 9 maanden 
teruggeplaatst bij haar moeder. Dit ging helemaal niet goed en zagen wij 
omdat er nog een regeling was waarbij ze regelmatig een dagje bij ons 
kwam. We gaven het door, maar werden niet serieus genomen. Na 
anderhalf jaar waren we zo gefrustreerd dat we overwogen om ons uit 
het bestand te laten halen. Net rond die tijd zag de gezins voogd het in en 
werd ze uit huis geplaatst en hebben we haar toch weer in huis genomen 
omdat ze ons al goed kende. We hebben het idee dat veel van de 
problemen (m.n. hechting) minder ernstig geweest waren als ze eerder uit 
huis geplaatst was. Dit is frustrerend en als deze plaatsing eindigt (wat we 
niet hopen, want teruggaan zou volgens ons niet goed zijn voor ons 
pleeg kind), denken we niet dat we een nieuwe plaatsing willen.

• De hulp die geboden wordt. Je vraagt om hulp en daar wordt niet op 
gereageerd, zoek het zelf maar uit. Veel wisseling van voogden en pleeg-
zorg begeleiders. Dat je weinig of niets hoort over je rechten als pleeg-
ouders en de vergoedingen waar je recht op hebt.

• Slechte matching, niet serieus genomen worden bij problematiek kind, 
geen ondersteuning van ons gezin.

Een volgend probleem  dat door pleeg ouders wordt benadrukt is het feit dat 
gezins voogden sterk de nadruk leggen op het belang van de ouders (38 %, 
n=379).

Het belang van het kind
• Er wordt niet naar het kind gekeken. Er wordt van een peuter/kleuter 

verwacht dat het wel een rouwproces aan kan, het verwerken van een 
terugplaatsing in een, voor het kind onveilige thuissituatie terwijl het kind 
getraumatiseerd is en zich veilig voelde bij mij. Het kind was ongewenst 
en moeder wilde abortus en was daarmee te laat. Daarom is het kind 
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geboren en terugplaatsing kan desastreus zijn waar geen rekening mee 
wordt gehouden maar wel is bewezen dat dit grote problemen kan gaan 
geven op jeugdige leeftijd.

• De meeste gezins voogden weten niets van de belangen van pleeg-
kinderen, laten de belangen van ouders zwaarder wegen dan van de 
kinderen, pleeg kinderen krijgen vaak niet de hulp die zij zo hard nodig 
hebben.

• Door foutje dossier mocht kind eigenlijk niet in gezin. We wisten vooraf 
niet van heftige acting out gedrag naar pleeg moeder toe. Kind had in 
leefgroep gemoeten, zo werd achteraf gemeld. Mochten na een maand 
kind teruggeven aan pleeg zorg . Omdat wij als pleeg ouders dat te ver 
vonden gaan, het is geen kilo suiker, hebben we doorgezet en op eigen 
kracht begeleiding gezocht, omdat pleeg zorg  vond dat het niet aan ons 
was, maar aan BJZ om hulp te zoeken. Op onze vraag kwam echter geen 
actie. Nu blij dat we doorgezet hebben, hechtingsproblematiek in remise. 
Onze redding was PGB, zodat pleeg moeder pleeg kind kon begeleiden 
door zelf minder in loondienst te gaan werken

• Bij het pleeg kind dat het eerst bij ons werd geplaatst hebben wij zeer lang 
aan de bel moeten trekken over haar gedragsproblematiek (o.a. zelf-
verwonding bij meisje van 7 jr.). Uiteindelijk na circa 9 maanden een 
multidisciplinair team (TGV team) van de pleeg zorg aanbieder die er naar 
ging kijken. De conclusie was dat hetgeen wij al bereikt hadden bij dit 
meisje theoretisch onmogelijk was. Indien de plaatsing afgebroken zou 
moeten worden, zou ze naar een gesloten setting moeten. Wij hebben 
zelf door vallen en opstaan de methode moeten vinden om haar gedrag te 
verbeteren. Vanuit de pleeg zorg aanbieder was er geen mogelijkheid tot 
hulpverlening en enkel het advies om op de ingeslagen weg door te gaan, 
zolang wij het vol konden houden.

• Het feit dat je als pleeg ouders niet geloofd wordt met betrekking tot de 
problematiek van de kinderen. Als blijkt dat je als pleeg ouders toch gelijk 
had (en het kind daarvan dan al de dupe is!!) dat er dan geen excuus komt 
van de voogd, wat wel het minste is wat je kan doen! De beste pleeg-
gezinbegeleiders houden het niet lang vol, zijn snel overspannen, en dan 
krijg je weer een andere. Met name de voogden kijken meer naar het 
belang van de ouders dan naar het belang van het kind.
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Er is ook gevraagd hoe pleeg ouders de werkwijze van de gezins voog den 
waarderen. Een kwart van de pleeg ouders vindt dat gezins voog den hun 
afspraken niet nakomen, dat ze geen inzicht geven in juridi sche procedures 
in een casus.
Ruim de helft van de pleeg ouders vindt dat de gezins voogden min of meer 
hun werk goed doen, ongeveer een kwart vindt dat ze hun werk absoluut 
niet goed doen. 

3.5 de pleeg zorg begeleiding
Alle pleeg ouders hebben een voorberei dings cursus gevolgd alvorens zij 
pleeg ouder werden. De meest genoemde cursus is de STAP-cursus (78 %). 
Pleegouders zijn daar redelijk tevreden over. Wel zijn er opmerkingen 
geplaatst over de inhoud van de cursus.

Opmerkingen van pleeg ouders  
over de voorberei dings cursus
• De echte realiteit! Pleegouderschap is zwaar en een hele belasting voor 

het hele gezin. Je moet veel vechten voor de belangen van je pleeg kind en 
krijgt vaak weinig steun. Dat er gespreksgroepen zijn voor pleeg ouders bij 
de NVP en dat deze tot steun kunnen zijn.

• Te weinig ingegaan op hechtingsproblematiek. Geen informatie over 
proble men die pleeg ouders ervaren (er komen summier ervaringen aan de 
orde, maar de vele problemen met betrekking tot aard en frequentie van 
de be zoekregelingen wordt niet over gesproken). Ook hier wordt belang 
van con tact met biologische familie zwaar benadrukt. Wij hadden veel 
problemen kunnen voorkomen als we eerder voor de belangen van onze 
pleeg kinderen op waren gekomen. Alles in het belang van de biologische 
familie. Cursus voegde voor ons nauwelijks iets toe aan wat we al wisten. 
Cursus is teveel gericht op mensen die zonder lang na te denken besluiten 
om pleeg gezin te worden. Ook hier zou veel meer op behoefte van pleeg-
gezinnen ingesprongen moeten worden. Bijvoorbeeld keuzemodules o.i.d.

• We hebben die cursus gedaan toen we al jaren pleeg ouder waren. 
Gedwon gen daartoe door de aanbieder. En ja, dan trap je echt niet in de 
onnozele voorbeeldjes! De praktijk is echt een heel ander verhaal! 
Waardeloze avon den. Zonde van een ieders tijd. We hebben gemist dat de 
casussen reëel wa ren.

• Ik volg nu na 30 jaar thema-avonden tot grote tevredenheid.
• Te weinig de nadelen over de invloed van het gezin. Wat doet het met je 

met zoveel andere mensen over de vloer.
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• Hoe je om kan gaan met instantie en hoe je met de pleeg zorg organisatie 
moet communiceren zodat ze begrijpen wat wij bedoelen.

• Dit was avonden geneuzel over hechting. Veel theoretisch geklets en 
niemand die daar zegt: denk eraan, die kinderen dat is allemaal wel te 
over zien... Je moet eindeloos geduld hebben met pleeg zorg werkers die 
niet be reikbaar zijn omdat ze allemaal parttime werken, voogden hebben 
het te druk om te zorgen dat ze de meest normale zaken voor je geregeld 
hebben (naam huisarts en dossier, consultatiebureau, vaccinatiegegevens, 
verzeke ringspapieren, allergieën etc). Daar moet je allemaal zelf 
achteraan. Toen het kind thuis zat, ging het compleet gesubsidieerd naar 
een peuterspeel zaal, dat moet je als pleeg ouder zelf betalen. Bouw een 
innige band op met kinderartsen en huisartsen; ze zullen je vaak moeten 
helpen zonder dat je hen iets kan vertellen over de medische achtergrond 
van het kind en het is in ieder geval de eerste 7 weken niet verzekerd. 
Kern van de boodschap: er wordt alleen over mogelijke problemen van de 
geplaatste kinderen gesproken en dat is het minste probleem  van pleeg-
ouders. Die haken massaal af vanwe ge de ongelofelijk slechte organisatie 
en de ronduit onbegrijpelijke beslissin gen die genomen worden rondom 
een kind. Heel BJZ mist stevigheid in de aansturing van haar medewerkers 
en met name een absoluut gebrek aan re sultaatgericht werken.

• Positieve dingen over pleeg zorg . Ik heb gemist wat de tijdsinvestering is 
met betrekking tot het onderhouden van contacten met hulpverleners.

• Cursusleiding was niet in staat om om te gaan met groep pleeg ouders. 
Wilden een standaardprogramma afdraaien, wat soms zelfs letterlijk werd 
opgele zen uit het boek.

• Wij hebben onze pleeg kinderen nu bijna vier jaar en we zijn nog steeds 
aan het procederen in de rechtszaal. We lijden erg onder deze stress. Ons 
was door pleeg zorg aanbieder in de cursus helemaal niets, maar dan ook 
echt niets verteld van al die rechtszaken en alle stress die dat geeft. Die lui 
van de pleeg zorg aanbieder (van bijvoorbeeld 21 jaar) stonden dan 
maandelijks op de stoep om je te “begeleiden in de opvoeding”. Terwijl 
die begeleiders zelf nog maar net kind af zijn en weinig van de 
Nederlandse samenleving snappen. Voor die onzinnige gesprekken was 
wel tijd en geld, maar voor een goede advocaat in de rechtszaal was 
blijkbaar geen budget. Terwijl de wederpartij met twee advocaten op 
kosten van de belastingbetaler daar stond in de rechtszaal!! Ongelofelijk 
hoe slecht prioriteiten worden gesteld. Zolang je ie dere drie maanden in 
de rechtszaal zit, zijn al die opvoe dings papieren geen prioriteit: eerst de 
rechtszaken winnen in het belang van het kind. Op de achtergrond slechts 
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beperkt begeleiden, want ja: over drie maanden worden de kinderen 
misschien weer weggehaald.

• Er werd een veel te rooskleurig beeld geschetst. Pleegouders moeten 
verteld worden dat zij slechts een uitvoerende taak hebben. De voogd 
hoeft geen advies/instemming te vragen om beslissingen te nemen, zoals 
therapie- of schoolkeuze.

Ruim 85 % van de pleeg ouders zijn tevreden over de matching van hun 
pleeg kind met hun gezin.

Informatievoorziening
Pleegouders zijn soms zeer ontevreden over de werkwijze van de pleeg zorg-
begeleiders.

“Elke keer moeten we de problematiek van de kinderen uitleggen, ze 
bouwen wel veel dossier op. Maar met de informatie die wij geven wordt 
zelden tot nooit iets gedaan.”

Ook geven pleeg ouders dat het voor hen belangrijk is dat pleeg zorg-
begeleiders meer een eigen mening hebben over bijvoorbeeld de per-
spectiefbepaling of de bezoekregelingen met name naar de gezins voogd 
van Bureau Jeugdzorg toe. De volgende uitspraak typeert het commentaar 
van deze groep pleeg ouders het beste:

“Meer opkomen voor belang van pleeg kind en pleeg ouders en niet een 
marionet zijn in han den van jeugdzorg.”

Veel pleeg ouders pleiten bovendien voor een pleeg zorg begeleiding op 
maat, bijvoorbeeld minder langskomen bij een langdurige plaatsing die 
goed verloopt of een ervaren pleeg zorg begeleider toewijzen aan een 
moeilijke plaatsing en flexibel zijn bij het maken van afspraken rondom de 
bezoekregeling.

“Geef pleeg ouders de ruimte om ook hun eigen leven te leiden. Wees 
flexibel in bezoeken (...) en maak beleid ondergeschikt aan individuele 
pleeg ouder en pleeg kind belangen. In Zuid -Holland wordt een pleeg zorg-
begeleider afgerekend op het aantal ouder- of kindcontacten. Als ouder-
contact niet kan, moet het kind opeens als maar contact hebben; contacten 
met de pleeg ouder tellen niet meer.”
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Frequentie van het contact met de pleeg zorg begeleider
De meeste pleeg ouders zijn tevreden over de frequentie van het contact met 
de pleeg zorg begeleider (zie tabel 6). 

Tabel 6 Frequentie van het contact van de pleeg zorg begeleider met pleeg gezin

Frequenties E-mail  % Telefonisch  % Huisbezoek  %

wekelijks 54 16 % 33 10 % 4  1 %

maandelijks 138 41 % 131 39 % 106  31 %

6-8 keer per jaar 78 23 % 80 24 % 138  41 %

2-4 keer per jaar 38 11 % 52 15 % 69 20 %

(bijna) nooit 32 9 % 43 13 % 22 6 %

totaal 340 100 % 339 100 % 339 100 %

Het contact tussen pleeg zorg begeleider en pleeg ouders is intensie ver dan 
het contact tussen gezins voogden en pleeg ouders (zie tabel 5). Dat is ook 
niet zo verwonderlijk, omdat de pleeg zorg begelei der is aangesteld om de 
pleeg ouders en ouders te begeleiden.
Ook is te zien dat de pleeg zorg begeleider vaker thuis op bezoek komt bij de 
pleeg ouders. Rond de 80 % van de pleeg ouders vindt dit contact voldoende.

Bezoekregeling
De meeste pleeg ouders (rond de 65 %) vinden dat de pleeg zorg bege leider 
zich flexibel opstelt bij het maken van afspraken rondom het bezoek. In 
tabel 7 is weergegeven wie het pleeg kind haalt of brengt bij de bezoeken 
aan de ouders of wie toezicht hield tijdens de bezoe ken.

Tabel 7 Door wie werd bezoek verzorgd? (er waren meerdere antwoordcategorieën mogelijk)

Begeleider n=343  %

pleeg ouder(s) 205 60 %

gezins voogd 168 49 %

pleeg zorg begeleider 110 32 %

ouder(s) 60 17 %

anders, nl. 41 12 %

n.v.t. / geen bezoekregeling 33 10 %

Bij 60 % van de bezoeken van de pleeg kinderen aan hun ouders zijn de 
pleeg ouders betrokken. In ongeveer 50 % van de gevallen is ook de gezins-
voogd hierbij betrokken. Slechts in eenderde van de geval len is de pleeg-
zorg begeleider hierbij betrokken.
Bij de categorie anders werden ook weer veel opmerkingen gemaakt.



PLEEGOUDERS een investering waard 45

anders, nl...

•  Kind gaat zelf op bezoek (zonder begeleiding).

• Bezoek bij pleeg ouders thuis. 

• Ik heb het halen en brengen altijd zelf moeten doen, moeder heeft nooit initia tief getoond.

• Er is gebrek aan leiding.

• Vrijwilliger.

• Begeleiders moeder.

• Wisselend door de loop dan de jaren.

• Maar pleeg zorg werker deelt dit mee; er wordt niets met ons overlegd, we worden alleen voor voldongen 

feiten gesteld.

• Grootouders.

• Wij deden dat zelf, contact met moeder is nu zo slecht dat er geen bezoeken zijn.

3.6 redenen om te stoppen met pleeg zorg 
Aan pleeg ouders is gevraagd welke redenen er zouden zijn om moge lijk te 
stoppen met pleeg zorg . In tabel 8 staan de antwoorden ver meld. 
Pleegouders konden maximaal vijf alternatieven aankruisen.

Tabel 8 Mogelijke redenen van pleeg ouders om te stoppen met pleeg zorg 

Beleidsaspecten gezins voogd n  %

bezwaren tegen het beleid van de gezins voogd; niet serieus genomen 102 30 %

niet eens met beleid met betrekking tot de rol van ouders van pleeg kind(eren) 63 18 %

niet betrokken bij beleid ten aanzien van pleeg kind(eren 87 25 %

moeite met onduidelijkheid over de toekomst van pleeg kind(eren) 54 16 %

niet eens met besluit tot terugplaatsing van pleeg kind(eren) 46 13 %

niet eens met de bezoekregeling met ouder(s) 40 12 %

niet eens met besluit tot overplaatsing van pleeg kind(eren) 37 11 %

niet eens met bepaling van perspectief van pleeg kind(eren) 39 11 %

geen contact mogen hebben met pleeg kind(eren) na beëindiging plaatsing 18 5 %

Gedragsproblemen 

gedragsproblemen van pleeg kind(eren) 90 26 %

onvoldoende begeleiding bij gedragsproblemen van pleeg kind(eren) 86 25 %

Gezins belasting 

(te) zware gezins belasting 175 51 %

Pleeg zorg begeleiding

bezwaren tegen het beleid van de pleeg zorg begeleider niet serieus genomen 39 11 %

Allerlei 

te oud geworden voor pleeg zorg  89 26 %

moeite met afscheid nemen van pleeg kind(eren) bij beëindiging plaatsing 11 3 %

anders, nl... 50 15 %

Geen reden om te stoppen 90 26 %

Meer dan een kwart van de pleeg ouders zegt geen reden te zien om met 
pleeg zorg  te stoppen. 51 % van de pleeg ouders geeft aan dat het hebben 
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van een pleeg kind een (te) zware gezins belasting is (ge weest). 
De meest voorkomende argumentatie is echter te vinden in beleids aspecten, 
die te maken hebben met de gezins voogd. Wanneer deze groep van 
argumenten bij elkaar geteld (n=486) worden en dit getal wordt afgezet 
tegen alle antwoorden (n=1116) dan blijkt het beleid van de gezins voogd 
het meest doorslaggevende argument te zijn om te stoppen met pleeg zorg , 
namelijk 44 %.
Bij de categorie ‘anders’ worden nog genoemd:

anders, nl...

• Dictatoriaal optreden voogd e.d. Is erger dan communisme. 

• Betuttelend gedrag van jeugdzorg.

• De vergoedingen; komen maandelijks nog wel eens geld tekort.

• Financiële problematiek die niet kan worden opgelost welke bezwarend werkt voor de rest van het 

gezin. Constante wisseling van gezins voogden met elk hun eigen beleid (zoals in het begin van onze 

plaatsingen, om werkelijk gek van te worden zeker als dit gebeurt in een periode waarin met spoed hulp 

geboden dient te worden.

• Ernstige verstoring van recht op ongestoord gezins leven. Iedereen bepaalt wat er met ons pleeg kind 

gebeurt, behalve wij. Terwijl deze beslissingen verstrekkende gevolgen in ons gezin hebben.

• Soms denk ik: zoveel ellende word je aangedaan door de ‘profs’. Je moet wel knap gestoord zijn om 

dit werk te doen. Daarom zie ik ook niet dat wij nog bijplaatsingen accepteren. Dit ondermijnt je 

gezondheid dusdanig dat ik denk: zoek maar een andere gek! Jammer: zoveel ervaring, een heerlijk 

groot huis, fijn gezin. Dat wilden we al die jaren ‘delen’ met anderen. Helaas... We brengen dit drietal 

groot. En dan is het over en uit.

• De niet capabele medewerkers van bjz hebben bij ons zoveel boosheid teweeg gebracht dat besloten 

hebben (tijdelijk) geen nieuwe pleeg kinderen meer op te vangen.

• Te weinig resultaat in onderzoek situatie ouder, huwelijksproblemen door stress rond pleeg kind, in mijn 

geval erger dan ik doorhad.

• Financiën, het zou onkostendekkend moeten zijn, dat is het niet!

• Maar wij knokken door voor ons kleinkind ook al zegt de gezins voogd na uitspraak van de rechter in ons 

voordeel, het staat nu 10-0 voor jullie maar daar ga ik gauw wat aan doen, ik vind hun houding soms 

zo arrogant of zij het alleen weten maar als een kind een hechtingsstoornis heeft, ga je het juist niet 

overplaatsen en zeker niet als alle verslagen van school consultatiebureau, huisarts en de rechter zeggen 

dat het wel goed gaat, maar hun eigen belang om te scoren gaat boven het belang van het kind

• Wij proberen ons af te sluiten voor keuzes die gemaakt worden t.a.v. De toekomst van een pleeg kind; 

als je je nog boos maakt over het feit dat baby’s teruggeplaatst worden bij zwakbegaafde moeder die 

9 van de 10 keer een bezoek vergat en dat er een 7-jarig jongetje nu al vier pleeg gezinnen, twee keer 

gezins vervangend tehuizen en twee keer terugplaatsing naar ouders achter de rug heeft, houd je het 

pleeg ouderschap niet lang vol.

• Pleeg ouders hebben geen rechten en moeten alles maar slikken.

• Pleeg kind krijgt geen adequate ondersteuning ondanks ons herhaalde verzoek. Verborgen agenda´s 

jeugdzorg. Het niet serieus genomen worden.

• Geen steun in juridisch traject.
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• Gezondheid pleeg ouders.

• Voor het kind (perspectiefbiedende plaatsing) zou ik nooit stoppen. Maar voor mijzelf lopen de frustraties 

tav de pleeg zorg begeleiding soms hoog op. Ipv ondersteuning levert het mij frustraties op. Bij deze 

organisatie zou ik ook geen tweede plaatsing willen om die reden.

• Bedreiging van biologische ouders.

• Niet eens met onbegeleide bezoeken aan zeer risicovolle natuurlijke ouders, gezien de onveiligheid en 

de daaruit voorvloeiende ernstige beschadigingen aan het pleeg kind, dat zijn hele leven verder moet 

hiermee. Veiligheid van het kind hoort voorop te staan!

• Bjz maakt de kinderen met behulp van ouders kapot, je kan toch niet aan de zijlijn blijven toekijken!

• Als je kritiek hebt op de werkwijze van de voogd, dreigt ze met het kind bij je weg te halen. Zo oneerlijk!

In een nadere analyse is getracht meer inzicht te krijgen in de werk zaamheid 
van deze factoren. Er is een zeer sterk significant ver band tussen ernstig 
probleem gedrag en de neiging om te stoppen met pleeg zorg   
(X²(1) = 9.229; p=0.02). Daarnaast is gekeken of er een verband was tussen 
de ernst van het probleem gedrag, de on dersteuning van de gezins voogd en 
het stoppen met pleeg zorg . Hier is een marginaal significant verband te 
vinden (X²(1) = 3.177; p=0.075. De betekenis van dit verband is dat als de 
problemen als ernstig worden gepercipieerd door pleeg ouders en er 
voldoende on dersteuning is vanuit de gezins voogd dat pleeg ouders dan de 
neiging hebben om door te gaan met pleeg zorg . Dat verband wordt niet 
ge vonden als de pleeg zorg werker de ondersteuning geeft  
((X²(1) = 1.922; p=0,166).

Tenslotte zijn de pleeg ouders gevraagd naar hun reden(en) om niet te 
stoppen met het pleeg ouderschap. Van de 444 pleeg ouders heb ben 345 
pleeg ouders deze vraag beantwoord. 41 % (142 responden ten) kiest voor 
het antwoord ‘ik kan het kind niet in de kou laten staan’, 4 % (15 
respondenten) kiest voor het antwoord ‘BJZ doet maar, ik ga mijn eigen 
gang’, 2 % (7 respondenten) weet het niet, 53 % (181 respondenten) kiest 
voor ‘anders’. Hieronder een aantal uitspraken die mensen uit deze laatste 
categorie hebben gegeven:

anders, nl...

• Kinderen, die niet thuis kunnen wonen wil ik een veilige, gestructureerde omgeving bieden om op te 

kunnen groeien.

• Momenteel zijn we ons nog aan het beraden of we weer een nieuwe plaat sing willen of niet (nu 

hadden we even ‘pauze’ i.v.m. geboorte van onze jong ste). Ik merk dat de onduidelijkheid en trage 

besluitvorming m.b.t. het opvoe  dings besluit mij frustreren. We zijn crisispleeg gezin, maar er wordt 

wel van ons verwacht dat wij een kind dan toch anderhalf jaar in huis nemen. Dat noem ik geen 

crisisplaatsing meer. Kortom. We beraden ons nog over wat we willen.
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• Wij houden van de uitdaging kinderen weer een beetje op de rit te krijgen.

• Mochten wij binnen nu en een aantal maanden niet de juiste hulp krijgen dan stoppen we

• Ieder kind heeft recht op een eerlijke kans, zeker mijn pleeg kind

• Wij zitten nu in een tijdelijke stop om tot rust te komen en mogelijk stoppen we...

• Op dit moment vinden wij het erg zwaar. Maar je hebt een keuze gemaakt en je wilt er alles aan doen 

om de plaatsing een ‘succes’ te laten zijn. Dit natuurlijk in het belang van het kind!

Pleegouders geven aan, dat zij vooral het belang van het pleeg kind op het 
oog hebben en door willen gaan voor het kind. Ze vinden, dat elk kind recht 
heeft op een eerlijke kans. Andere redenen, die genoemd worden zijn de 
uitdaging die ze ervaren, de voldoening die ze eraan beleven en de mooie 
momenten die ze ervaren als pleeg gezin. Andere pleeg ouders noemen hun 
eigen deskundigheid als reden om niet te stoppen; zij willen doorgaan, 
ondanks de slechte begeleiding. Veel opmerkingen van pleeg ouders geven 
blijk van een grote mate van strijdbaarheid: ze gaan voor het pleeg kind. Aan 
de andere kant geeft een aantal pleeg ouders ook aan, dat zij twijfelen of ze 
door zullen gaan of zullen stoppen met het pleeg ouderschap.
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Conclusies en aanbevelingen

4.1 inleiding
In dit onderzoek zijn de meningen van ex -pleeg ouders en pleeg ouders 
gevraagd over een drietal onderwerpen: gedragsproblemen van hun pleeg-
kinderen, de relatie met de gezins voogd en de relatie met de pleeg zorg-
begeleider. 
Alvorens tot conclusies en aanbevelingen te komen twee opmerkin gen 
vooraf.
Ten eerste de kwalitatieve én kwantitatieve gegevens spreken soms voor 
zich. Toch blijft de vraag welke waarde er gegeven moet wor den als 30 % 
van de pleeg ouders zegt, dat ze ergens niet tevreden over zijn. Mutatis 
mutandis betekent dat 70 % tevreden is. Is dat weinig, is dat veel? Niemand 
weet dat, want er bestaat geen norm voor. Toch zou het onverstandig zijn 
van de hulpverleningssector (bjz en pleeg zorg aanbieder) om de resultaten 
van het onderhavige onderzoek daarmee als niet ter zake doende ter zijde 
te leggen. Het is zinvoller om te kijken naar de inhoud van waar pleeg-
ouders tevre den of ontevreden over zijn. Dan doet men recht aan de pleeg-
ouders die zich altijd ten volle inzetten voor hun pleeg kinderen.
Ten tweede is er aan de grote groep pleeg ouders gevraagd waarom zij 
doorgaan met pleeg zorg . De voornaamste reden is dat zij het kind niet in de 
kou willen laten staan. Die vraag is uiteraard niet aan de ex-pleeg ouders 
gevraagd. Dat ex-pleeg ouders besluiten om niet door te gaan met pleeg-
zorg , betekent niet dat zij hun pleeg kind wel in de kou laten staan. Dat zou 
een onjuiste conclusie zijn. In een individuele casus zijn er zoveel 
mauverende, verschillende én persoonlijke rede nen om op te houden met 
het pleeg ouderschap, dat dat moeilijk in een onderzoek te vatten is. In dit 
onderzoek is geprobeerd de groot ste gemene deler van de 
onderzoeksresultaten voor het voetlicht te brengen. Daarbij is het goed om 
de problemen, die bij een pleeg zorg plaatsing kunnen optreden, niet te 
problematiseren (zie ook Singer, Uzozie, Zeijlmans, 2013). Er gaat ook veel 
goed in de pleeg zorg  ook dat wordt uit het onderhavige onderzoek 
duidelijk. 

In het navolgende zullen enkele reflecties op de onderzoeksresulta ten 
gegeven worden. Elk thema zal apart worden besproken. Daarna volgen de 
aanbevelingen.

4·
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4.2 Pleegouders
Uit de interviews én de gegevens van de enquête kan geconcludeerd 
worden, dat pleeg ouders zeer geïnvolveerde opvoeders zijn. Zij staan voor 
hun pleeg kind en de zorg aan die aan hen is toevertrouwd. De meeste 
pleeg ouders zijn ook al jarenlang pleeg ouders.
Gezien het feit dat ruim 60 % van de pleeg moeders parttime werkt en dat 
van de pleeg vaders ruim 70 % fulltime werkt, betekent dat pleeg zorg  
voornamelijk pleeg moederzorg is. Pleegmoeders zijn vaak de primaire 
verzorger voor het pleeg kind en zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor 
hulpverleners.
Het oplei dings niveau van beide pleeg ouders is hoog te noemen. Mis schien 
dat het daardoor komt, dat pleeg ouders nog wel eens als ‘kri tisch’ worden 
ervaren door hulpverleners. Die kritische houding wordt niet altijd 
gewaardeerd door hulpverleners. Het lijkt erop dat pleeg ouders vaak een 
meer pedagogische invalshoek hebben op de situatie van hun pleeg kind, 
meer gericht zijn op wat een kind nodig heeft, terwijl hulpverleners 
geconfronteerd worden met de ‘waan van alledag’ en daardoor bijna geen 
reflectie meer kunnen plegen in een individuele casus.
Het hoge oplei dings niveau van de pleeg ouders leidt nog tot een ande re 
overdenking. De soms lage sociaal economische status van pleeg kinderen en 
het hoge oplei dings niveau van de pleeg ouders kan voor pleeg kinderen bijna 
niet anders betekenen dat de plaatsing in het pleeg gezin ook een soort 
‘cultuurshock’ voor hen betekent. 

4.3 gedragsproblemen
Veel pleeg ouders hebben te maken (gehad) met gedragsproblemen bij hun 
pleeg kinderen. 71 % van de pleeg ouders geeft aan, dat zij daarbij 
gedragsproblemen ervaren hebben. Bijna 80 % van de pleeg kinderen 
hebben twee tot zes probleem gedragingen. Met name ge hecht heids -
problemen, aandachtsproblemen en sociale problemen komen vaak voor. Dit 
strookt met eerder onderzoek, waarbij aange toond is dat pleeg kinderen 
ernstig probleem gedrag kunnen vertonen (Strijker & Zandberg, 2001; Van 
Holen, Vanderfaeillie & Haarsma, 2007; Van den Bergh & Weterings, 2010). 
Pleegouders schatten de probleem gedragingen van hun pleeg kind(eren) als 
zeer ernstig in. 
Het kost pleeg ouders ook veel tijd en energie om met het pleeg kind een 
gehecht heids relatie te ontwikkelen (zie ook Van den Bergh & Weterings, 
2010). 
Het is mede hierom dat pleeg ouders het moeilijk vinden dat zij zich niet 
serieus genomen voelen door de hulpverlening. Ook hebben zij ervaren dat 
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het belang van het kind daarbij niet voorop staat in de hulpverlening. Zij 
geven aan, dat het belang van ouders vaak zwaar der weegt dan het belang 
van het kind. 
Ruim 41 % van de pleeg ouders vindt het moeilijk om te gaan met de ze 
gedragsproblemen. Pleegouders geven ook aan, dat hulp daarbij zeer 
gewenst is. De meeste pleeg ouders vragen hulp bij de pleeg zorg begeleider, 
een kleiner gedeelte ook bij Bureau Jeugdzorg. 
In veel gevallen is er wel hulp aangeboden of toegekend, maar start te deze 
hulp te laat. Een aantal pleeg ouders geeft ook aan, dat ze helemaal geen 
hulp gekregen hebben en dat ze het maar zelf uit moesten zoeken. 
Daarnaast is de informatie en voorlichting over de gedragsproble men bij 
pleeg kinderen onvoldoende, zowel voorafgaand aan de plaat sing als tijdens 
de plaatsing en hebben pleeg ouders grote moeite met (het beleid van) 
gezins voogden en pleeg zorg werkers.
Uit het onderzoek van Rostill-Brooks e.a. (2011) blijkt ook, dat pleeg ouders 
klagen over te weinig ondersteuning, maar ook over in consistente 
informatie. Daarnaast voelen zij zich buitengesloten door professionele 
hulpverleners. 
Uit onderzoek van Chamberlain e.a. (1992), Fisher e.a. (2000) en Kalland en 
Sinkkonen (2001) is gebleken, dat het mogelijk is pleeg ou ders te leren om 
op een positieve manier met het probleem gedrag van hun pleeg kind om te 
gaan. Dit resulteert in een afname van het probleem gedrag én minder 
voortijdig afgebroken pleeg zorg plaatsin gen. Dergelijke trainingen zijn het 
efficiëntst als ze worden aangebo den gedurende het verblijf van het pleeg-
kind in het pleeg gezin (en dus niet enkel aan aspirant-pleeg ouders), de 
pleeg ouders de aange leerde vaardigheden kunnen inoefenen (meestal met 
het aanwezige pleeg kind) en ze geholpen worden bij en feedback krijgen 
over het gebruik ervan (Dorsey et al., 2008). Interventies gericht op het 
be vorderen van positief ouderschap en het aanbieden van vaardigheden 
hiervoor laten duidelijk effect zien (DeGarmo, Chamberlain, Leve & Price, 
2009, Leathers, Spielfogel, McMeel & Atkins, 2011)). 

4.4 gezins voogden 
Door pleeg ouders wordt geconstateerd dat er veel verloop is onder gezins-
voogden. Het beleid in een individuele casus kan door de wisse ling van 
gezins voogd veranderen. Zo kan het zijn dat bij een langduri ge plaatsing 
ineens wordt gewerkt aan een terugplaatsing van het kind. Uit de 
onderzoeken van Verhoef (2008), Ellett, e.a. (2006) en Ellet (2009) blijkt dat 
een wisseling van hulpverlener de kwaliteit van begeleiding niet ten goede 
komt. Ook blijkt uit onderzoek van Her manns et al. (2005) dat het 
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regelmatige verloop onder gezins voog den zorgt voor minder betrokkenheid 
tussen pleeg ouders en gezins voogden. 
Ook wordt als een knelpunt door pleeg ouders gezien de onvoldoende steun 
van de gezins voogden. Ze geven aan dat ze soms zelf achter belangrijke of 
praktische zaken aan moeten gaan en dat ze dan de gezins voogden min of 
meer moeten forceren om iets voor elkaar te krijgen. Dit geldt ook voor 
financiële zaken. Geregeld blijkt dat pleeg ouders zelf achter vergoedingen 
aan moeten en soms niet worden geïnformeerd over het bestaan ervan. Dit 
kan deels worden ver klaard vanuit de bevinding dat sommige gezins-
voogden jong en oner varen zijn.
Voor nog al wat pleeg ouders is het onduidelijk waarom bepaalde 
be slissingen worden genomen. Zo worden beslissingen over terugplaat sing 
of overplaatsing van hun pleeg kind soms niet inzichtelijk voor pleeg ouders 
genomen. De consequentie daarvan is dat de pleeg kinde ren niet of 
onvoldoende voorbereid teruggeplaatst worden. Voor de pleeg ouders zijn 
beslissingen dan ook vaak onbegrijpelijk, omdat er volgens hen nog niets is 
veranderd in het gezin van de ouders. Het is ook in het belang van het 
pleeg kind, dat er zo min mogelijk verplaat singen zijn, om de gehechtheid 
van kinderen aan de primaire verzor ger te bevorderen en in stand te 
houden. Ook het niet nakomen van afspraken wordt door meerdere pleeg-
ouders genoemd als een probleem . 
Het is zaak, dat zowel binnen de politiek als binnen Bureau Jeugdzorg en bij 
de pleeg zorg aanbieders het belang van het kind voorop komt te staan. De 
gezins voogd zou daarop getoetst moeten worden bij de besluitvorming van 
BJZ.
Het is dan ook zaak het verloop onder gezins voogden te minimalise ren. Dat 
zou onderzocht moeten worden. Want uit sommige ant woorden wordt 
duidelijk dat de ‘goede’ gezins voogden eerder afha ken of overspannen 
worden. 

4.5 Pleeg zorg begeleiders
Veel pleeg ouders hebben een voorberei dings cursus gevoeld alvorens zij 
pleeg ouders werden. Zij zijn redelijk tevreden over die cursus. Pleegouders 
zijn soms ontevreden over de werkwijze van de pleeg zorg begeleiders. 
Met name wordt door de pleeg ouders aan de pleeg zorg werkers ver weten 
dat zij geen eigen mening hebben ten opzichte van bjz of de gezins voogd. 
Ook vinden pleeg ouders dat er meer hulpverlening ‘op maat’ moet komen 
en dat pleeg zorg medewerkers flexibeler moeten zijn met af spraken maken 
met pleeg ouders. 
Een ander belangrijk punt zijn de vergoedingen. Pleegouders geven aan dat 
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pleeg zorg begeleiders hen niet voldoende op de hoogte stellen van 
bestaande vergoedingen en hen ook niet helpen bij het terugkrij gen van 
extra uitgaven die gedaan zijn voor een pleeg kind. 
Ook hier geven pleeg ouders weer aan dat een goede communicatie, 
gehoord, serieus genomen en gewaardeerd worden door de pleeg zorg-
begeleider, belangrijk is voor hen. Dit komt overeen met eerdere 
onderzoeken naar de behoeften en het behouden van pleeg ouders (Brown, 
2008, Denby, Rindfleisch en Bean, 1999, Hudson & Levas seur, 2002, 
MacGregor, Rodger, Cummings & Leschied, 2006, Rod ger, Cummings & 
Leschied, 2006, Van Holen, 2005).

4.6 Het pleeg ouderschap
Er kan opnieuw vastgesteld worden dat pleeg zorg plaatsingen kwets baar 
zijn (zie ook Vanderfaeillie e.a., 2010). Pleegouders worden vaak 
geconfronteerd met min of meer ernstige gedragsproblematiek van hun 
pleeg kinderen. Daar komt bij dat pleeg ouders ook gecon fronteerd worden 
met hulpverleners die daar niet altijd handig mee om gaan.
In het onderzoek van Brown & Campbell (2007) kwam naar voren dat pleeg-
ouders stoppen als zij niet de juiste steun van de jeugdzorgor ganisaties 
ontvangen: als er sprake is van slechte communicatie en als er een tekort is 
aan responsiviteit vanuit de hulpverlening. 
Het belang van emotionele steun door hulpverleners wordt nog al eens door 
pleeg ouders benadrukt. Hoewel emotionele steun mis schien niet direct met 
een goede communicatie geassocieerd wordt, blijkt uit de concrete 
voorbeelden van de pleeg ouders dat dit wel met elkaar te maken heeft. 
Onvoldoende bereikbaar zijn en niet snel ge noeg terugbellen wanneer dit 
wel nodig was, worden als gebrek aan emotionele steun genoemd. Ook 
hiervan zullen gezins voogden zich meer bewust moeten worden. 

waarom beëindigen pleeg ouders het pleeg ouderschap?
Een grote groep pleeg ouders noemt meerdere redenen wanneer ge vraagd 
wordt waarom zij mogelijk zouden stoppen met het pleeg ou derschap. 
Hieruit blijkt dat het stoppen met het pleeg ouderschap niet afhangt van één 
mogelijke factor, maar dat meerdere factoren bij elkaar de reden tot 
definitief stoppen vormen. 
Maar afgezien van persoonlijke redenen van pleeg ouders om te stop pen 
met pleeg zorg  zijn de aard en inhoud én omvang van de redenen die pleeg-
ouders noemen ernstig te noemen. Dit heeft met name te maken met het 
gevoerde beleid van de gezins voogden en BJZ. Pleeg ouders zijn het niet 
eens met het beleid ten aanzien van het per spectief voor het kind, zij zijn 
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het niet eens met de overplaatsing, ze zijn het niet eens met terugplaatsing, 
ze zijn het niet eens met het contact met de ouders en ze zijn het niet eens 
met de rol die ouders daarbij krijgen toebedeeld.
Wil men pleeg ouders behouden, dan is het nodig dat het beleid ten aanzien 
van het kind meer kindgericht wordt ingevuld en dat de me ning van de 
pleeg ouders serieus genomen wordt en meetelt.

Ook de zware gezins belasting is een mogelijke reden om te stoppen met het 
pleeg ouderschap, maar is eigenlijk voor pleeg ouders nooit dè reden om te 
stoppen. Pleegouders gaan zeer lang door met het op voeden van hun pleeg-
kind en zij laten hun pleeg kind zeker niet in de kou staan. Pleegouders 
stoppen pas als ze daarbij onvoldoende steun krijgen van de gezins voogd of 
pleeg zorg begeleider, zeker als ze daar bij niet serieus genomen worden. 
Het is dan ook primair de taak van de hulpverlening om te investeren in 
pleeg ouders. De eerste investering, die het minste geld kost, is het serieus 
nemen van pleeg ouders.

4.7 aanbevelingen

aanbeveling 1
Gedurende de plaatsing worden pleeg ouders geconfronteerd met min of 
meer ernstige probleem gedrag van hun pleeg kind. Dat bemoeilijkt het 
aangaan van een gehecht heids relatie tus sen pleeg ouders en pleeg kind. 
Bovendien resulteert probleem gedrag in meer opvoe dings stress wat kan 
leiden tot minder adequaat opvoedgedrag. Een ondersteuning van pleeg-
ouders gericht op adequater omgaan met probleem gedrag van hun pleeg-
kind kan hier misschien soelaas bieden.
Daarbij kan gedacht worden aan de visie die ten grondslag ligt aan het 
Integraal Gelders Pleeg zorg model (Damen, van den El zen & Pijnenburg, 
2010): meer indien nodig, minder als het kan. 
Deze ondersteuning en hulp zou ook vrij direct nadat pleeg ou ders daarom 
vragen ingezet moeten worden. Daarmee zou voorkomen kunnen worden 
dat pleeg ouders in een vroegtijdig stadium afhaken.

aanbeveling 2
Uit dit onderzoek komt overduidelijk naar voren dat pleeg ou ders de 
bejegening van hulpverleners, met name de bejegening van gezins voogden, 
als zeer frustrerend ervaren. Er moet dus op de een of andere manier een 
attitudeverandering tot stand komen bij gezins voogden. Deze zouden zich 
meer dienstbaar moeten opstellen naar pleeg ouders. Pleegouders zijn het 
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ten slotte die ‘24/7’ met hun pleeg kinderen te maken hebben.
Gezins voogden moeten ervan uitgaan dat pleeg ouders kriti sche pleeg ouders 
zijn, die serieus genomen willen worden. Gezins voogden nemen beslissingen 
omdat zij de beslissingsbe voegdheid hebben. Maar daarmee zijn beslissingen 
nog niet in zichtelijk dan wel juist. 
Gezins voogden zouden daarom ‘afgerekend’ moeten worden of hun 
beslissingen wel in het ontwikkelingsbelang van het kind genomen zijn.

aanbeveling 3
In de opleiding van gezins voogden en pleeg zorg begeleiders zou veel meer 
aandacht moeten komen voor gehecht heids proble men van kinderen. Ook 
zouden deze hulpverleners veel meer geschoold moeten in juridische kennis 
over pleeg zorg zaken.

aanbeveling 4
Het is merkwaardig dat pleeg ouders in ons rechtssysteem zo weinig rechten 
hebben. De positie van pleeg ouders wordt weliswaar in de nieuwe 
kinderbeschermingswetgeving iets ver sterkt, maar is in feite nog steeds 
marginaal. Het zou aanbe veling verdienen de positie van pleeg ouders sterk 
te verbete ren.
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Bijlage 1·  
Aanbevelingen voor gezins voogden

• Eén gezins voogd voor één gezin, die kan dan een relatie op bouwen met 
pleeg - en biologische ouders en een duidelijk beleid uitzetten. Als er ver-
vanging komt, zou dit beleid over genomen moeten worden. Meer 
sa menwerking tussen gv en pleeg ouders.

• Het is in het belang van pleeg kind, ouders en pleeg gezin dat er sneller een 
opvoe dings besluit wordt genomen. Kinderen kwamen bij ons als crisis-
plaatsing, maar anderhalf (!) jaar later was nog niet duidelijk waar het 
kind zou gaan opgroeien. Dat is geen goede situatie ivm hechting en veel 
onduidelijkheid voor alle partijen! Ik zou aanbevelen om daar echt werk 
van te maken, snellere besluitvorming!!

• meer aan het kind denken en niet alleen aan de ouders en nog thuiswo-
nende kinderen.

• Ga uit van de rechten van het kind. Ook bij bezoekregelingen. Neem de 
pleeg ouders serieus.

• zoek een andere baan.
• LUISTER NAAR PLEEGOUDERS!!!
• Afspraken nakomen vaker contact beter informeren sneller handelen.
• Meer informeren bij pleeg ouders. Niet alleen de pleeg ouders benaderen 

op de wijze het allemaal zelf beter te weten. Meer handelen in het belang 
van het kind. De zorgaanbieder niet onder druk zetten.Mensen geen 
spreekverbod opleggen. Meer samenwerken. etc...

• Minder belang hechten aan ouders, kinderen komen ziekgesnoept van het 
bezoek, dus meer optreden.

• Accepteren dat pleeg ouders het beste weten wat goed is voor het pleeg-
kind en waar een pleeg kind behoefte aan heeft. Pleegkinderen meer rust 
gunnen (minder contact met biologische familie) en meer kans geven om 
zich te hechten in pleeg gezin. In geval van meningsverschil met pleeg-
ouders niet gelijk altijd naar eigen kant trekken, maar pleeg ouders voor-
keur van de twijfel geven. Steunend opstellen richting pleeg gezin i.p.v. 
sturend. Frequentie van contact met biologische familie wordt veel te 
hoog ingezet! Lever veel onrust op. Vertrouwen uitstralen richting pleeg-
ouders, i.p.v de pleeg ouders het gevoel te geven, dat de voogd alles beter 
weet en derhalve alles zelf wil bepalen. Veel eerder duidelijkheid schep-
pen m.b.t. perspectief van het pleeg kind, zowel richting pleeg kind als 
pleeg ouders (nu, na een plaatsing van al 2,5 jaar nog steeds geen duide-
lijkheid). Inzien, dat pleeg ouders zelf de nodige hulp kunnen zoeken, er 
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hoeft niets opgedrongen te worden. KORTOM: ALLE ZORGEN VOOR HET 
PLEEGKIND OVERLATEN AAN DE PLEEGOUDERS, AL LEEN OP AANVRAAG 
STEUNEND AANWEZIG ZIJN, RESPECT VOOR RECHT OP ONGESTOORD 
GEZINS LEVEN!

• Het zou mooi zijn als ze de pl.ouders als gelijkwaardige partners zien.  
Wij zijn degene die het kind het beste kennen en het allerbeste met hem 
voorhebben. Liegen... dat is pl.kindergedrag! Dat past een voogd niet!!!

• Eerlijk zijn en niet liegen. Geen leugens in raportages zetten. Alleen 
gezins voogd worden als je een HBO opleiding in een pedagogische onder-
wijsrichting hebt gevolgd en niet omdat het je wel leuk lijkt.

• Wordt eerst eens een paar jaar pleeg ouder met gedragsgestoorde kids.
• Wij hebben niets te klagen, zij is een kanjer.
• Wij hebben slechte ervaringen met het feit dat een gezins voogd met ons 

een plan maakt,wat vervolgens bij zijn/haar leidinggevende totaal onder-
uit gaat!! Uiteindelijk wijzigt het beleid dan totaal. Zeer frustrerend. Ook 
het grote verloop onder gezins voogden is frustrerend.

• Ouder die niet meewerken aan het verstrekken van medische gegevens 
zo als groeiboekje verzekeringspapieren brengen de gezondheid van hun 
kind in gevaar. Waarom mogen zij dan toch hun kind zien en zelfs eisen 
stellen t.a.v. tijdstip Je zal nooit meer pleeg ouders krijgen als de werktij-
den van BJZ niet geflexibiliseerd worden en er een betere dossierverant-
woordelijkheid wordt afgesproken wordt... die werkt vandaag niet en 
niemand anders kan u helpen met die vraag blijft een terugkerend pro-
bleem. Bezoekregelingen worden gewoon midden op de dag (en zelfs 
tijdens schooltijd van een pleeg kind) ingepland. Waarom niet ‘s avonds? 
Pleegouders werken ook. Pleegkinderen worden nadat ze uit huis gehaald 
worden nooit medisch gecheckt. Hierdoor lopen pleeg ouders het risico om 
later aangesproken te worden op verwondingen die al aanwezig waren 
toen zij het kind kregen. Zelfs als het kind een tijd in een gezins vervan-
gend tehuis geplaatst is, blijkt dat er daar ook geen enkele aandacht 
ge schonken wordt aan de medische gesteldheid van een kind. Op 
eenvoudi ge vragen als: is het kind gevaccineerd en heeft het vaccinaties 
gemist en wanneer is het kind naar de tandarts geweest (nooit, en hij 
bleek chroni sche pijn te hebben en een compleet verrot gebit dat in zijn 
geheel getrok ken moet worden...) kan geen antwoord gegeven worden. 
De meeste voogden zijn zeer blij met uitgebreide verslagen over de 
toestand van een pleeg kind vanuit de ouder. Er is vaak niets op papier 
gezet en dit geeft te denken op basis waarvan de rechter beslissingen 
dient te nemen. Het plan van aanpak wordt niet conctreet op papier 
gezet, als dat wel onge veer gebeurt dan heeft het in ieder geval geen 
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tijdslijn en als die er zeer sporadisch wel is, dan is deze zeer rekbaar. Het is 
meer dan standaard dat als je bij aanvang van de plaatsing aangeeft dat 
deze plaatsing 3 maanden mag gaan duren er ALTIJD een week voor einde 
plaatsing een telefoontje krijgt met het verzoek: mag het nog langer 
blijven en bij ‘nee’ wordt het pleeg gezin als inflexibel getypeerd. Dan gaat 
men in de haast op zoek naar een ander pleeg gezin waar het dan ook 
weer een paar weken mag blijven. Bezoekregelingen met ouders zijn heel 
belangrijk, maar bij doorplaatsing naar een ander pleeg gezin wordt het 
kind opgepakt en zon der dat het de nieuwe pleeg ouders ooit gezien 
heeft daar geplaatst. Dit gebeurt ook rustig bij kinderen van 7 jaar.

• Iets meer rekening houden met het belang van de biologische ouders zou 
ik fijn vinden. Ook als ouders steeds over grenzen gaan hebben ze hier 
m.i. recht op.

• Voor de gezins voogd van pleeg kind 1: Ga aan de kant van de pleeg ouders 
staan, bijv: neem het niet op voor de biol. ouders wanneer pleeg ouders in 
een gesprek met de voogd hun frustraties over biol. ouders uiten (bijv: 
bi ol.moeder vraagt elke keer tijdens wekelijks telefoongesprek aan kind 
hoe laat het vanavond naar bed gaat, om vervolgens verontwaardigd te 
zeg gen: zó vroeg??? Pl.moeder vertelt dit – gefrustreerd – aan voogd en 
zegt: “Biol.moeder moet zich niet bemoeien met de bedtijd van pl.kind!” 
Voogd: “Ik vind je wel érg streng voor moeder” (?!). Deze voogd geeft ons 
steeds het gevoel dat er een strijd gevoerd moet worden: de belangen van 
pl.kind (verdedigd door pl.ouders) versus de belangen van biol.ouders 
(verdedigd door voogd). Voogd zegt vaak: daar heeft (biol.) moeder recht 
op. Wij denken of zeggen dan: en wat is in het belang van het kind? M.n. 
omtrent bezoekregelingen/telefonisch contact met biol.ouders wordt door 
de voogd veel rekening gehouden met wensen van biol.ouders, terwijl dat 
niet altijd in het belang van het kind is. In het algemeen vind ik: als duide-
lijk is dat een kind niet meer terug gaat naar de biol.ouders dient de 
be zoekregeling/tel.contact minimaal te zijn (bij navraag bij de voogd wat 
een normale frequentie van contact is, zei ze: zo vaak mogelijk, terwijl ons 
pl.kind nooit meer terug kan naar biol.ouders!! Ik vind dit onbegrijpe lijk), 
en de nadruk moet liggen op het belang van het kind en níet op de 
wensen/het ‘recht’ van de biol.ouders. Hoe sneu ook, zij hebben een zeker 
recht verspeeld. En in de praktijk zie je vaak dat biol.ouders hun ‘recht’ op 
contact met hun kind óver de rug van het kind uitspelen: ze willen een 
vuist maken tegen hun aangedaan onrecht en klampen zich daarbij vast 
aan recht op bezoeken/ander contact. Zij kijken niet naar de behoeften 
van hun kind, maar vooral naar hun eigen behoeften (meestal geen 
kwaadwil maar onmacht). Immers: hierdoor konden zij niet voor hun kind 
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zorgen en was uithuisplaatsing onvermijdelijk. Ik denk dat bij voogden het 
belang van het kind, dat te allen tijde op een heel hoog voetstuk moet 
staan, ondergesneeuwd raakt door de vaak schrijnende situatie van bi ol.
ouders. Hierdoor vertroebelt hun blik en komt hun focus te veel te lig gen 
op belang van biol.ouders. Met alle gevolgen vandien. Het meest 
schadelijke gevolg hiervan is dat een pl.kind van zijn biol.ouders géén 
‘toestemming’ krijgt om in het pleeg gezin te wonen. Het krijgt – doordat 
biol.ouders een continue strijd voeren – alsmaar signalen: jij mag daar niet 
zijn. Dit voelt een kind onderhuids, of soms wordt de strijd door bi ol.
ouders heel openlijk gevoerd. Dit drijft een wig tussen pl.kind en pl.
ouders, wat weer negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het 
pl.kind in het gezin. En helaas spelen veel voogden een negatieve rol in dit 
proces.

• Het voordeel van de twijfel hoort bij het kind te liggen niet bij de ouder. 
neem pleeg ouders serieus. stop met verdeel en heers.

• Kom je afspraken na. Als je vertelt dat een kinderfiets vergoed wordt, 
maar dat lukt je kennelijk niet om te regelen, beloof het dan ook niet. Dit 
betreft geen ‘majeur’ aandachtspunt, maar het irriteert wel om iets te 
be loven wat niet wordt waargemaakt (ook niet na een reminder).

• Toekomstperspectief mag niet langer dan een jaar onduidelijk blijven. 
Deskundig heids bevordering over pleeg ouderschap (en inlevingsvermo gen, 
doe bijvoorbeeld eerst eens zelf een crisis- of weekendplaatsing) Het 
belang van het kind is o.a. dat pleeg ouders het vol houden. De relatie van 
ouders en pleeg ouders is heel belangrijk: spreek altijd met vertrouwen 
over pleeg ouders tegen ouders. De frequentie van de omgangsregeling 
kan niet hoger zijn dan het vermogen van BJZ deze te monitoren en het 
vermogen van het kind om te herstellen tussen de afspraken door.

• Wie naar een ander luistert hoort zo veel meer, beantwoord de mail of 
te lefoontjes en denk vooral niet dat je het alleen recht hebt om over een 
kind te beslissen. Wij hebben bij meerdere kinderen meegemaakt dat iets 
niet kon of niet goed voor het kind was omdat de voogd niet meewerkte 
of het was buiten kantoortijd.

• Gezins voogd heeft alle signalen van pleeg ouder over seksueel misbruik 
binnen familie genegeerd en daardoor heeft dit nog een paar jaar door 
kunnen gaan.

• De vele wisselingen van gezins voogden zijn vervelend, lange tijd was er 
zelfs geen voogd beschikbaar, we regelden alles zelf (ook bezoek etc) 
Moeder krijgt al helemaal geen begeleiding. De gezins voogd die we nu 
hebben beschikt niet over eigen vervoer, wil alles vanaf kantoor regelen, is 
dus helemaal niet betrokken, wil ook het leifst geen contact met kind 
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‘want we wisselen toch zo vaak’. Toen we haar nodig hadden voor een 
verwijzing naar de kinderpsychiatrie duurde het een hals jaar voordat ze 
alles op papier had!! Hem zelf had ze toen nog nooit gezien!

• Probeer rust in je eigen leven en werk te houden dan blijft de focus op het 
werk ook goed. Dat valt echter niet mee met de caseload van dit moment.
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Bijlage 2·  
Aanbevelingen voor pleeg zorg begeleiders

• Wij hebben fantastische pleeg zorg ers en zijn daar zeer tevreden over. Ze 
durven de confrontatie aan te gaan met bureau jeugdzorg en gaan uit van 
de rechten van het kind.

• Meer kennis en opleiding in de problematiek van kinderen met een handi-
cap en kennis van de specifieke zorg die beschikbaar is. Nu signaleert de 
PZ wel de problemen maar laat het vervolgens aan pleeg ouders over om 
op zoek te gaan naar specialistische hulp of therapie. Dat terwijl pleeg-
ouders absoluut niet thuis zijn in deze materie.

• Tussen pleeg ouders en pleeg zorg begeleider moet het klikken. Dat is in ons 
geval niet zo. Wel met de eerste maar die moest ons afstoten omdat ze 
te veel kinderen had.

• Er moet meer gekeken worden wat het kind nodig heeft. Er wordt alleen 
maar uitgegaan van wat de ouders willen en kinderen lopen onnodige 
scha de op die zich later weet uiten kan in jeugd en adolescentie 
problemen.

• Eigen mening hebben en deze durven vast te houden. Achter je pleeg-
ouders blijven staan. Beter communiceren van wat er met de 
voogdijinstelling is besproken. Actiever pleeg ouders bij te staan op het 
moment dat er pro blemen omtrent een plaatsing zijn. Helpen hulp te 
zoeken.

• Ik zou graag een andere pleeg zorg begeleider willen. Ik ben van mening 
dat dezelfde pleeg zorg begeleider niet én de biologische moeder én de 
pleeg zorg ouders allebei tegelijk moet begeleiden.

• Meer opkomen voor belang van pleeg kind/pleeg ouders en niet een 
marionet zijn in handen van Jeugdzorg. Minder frequent bezoeken bij 
langduri ge plaatsingen. Vertrouwen uitstralen in pleeg ouders. Bij 
discussies be lang van pleeg ouders vertegenwoordigen, aangezien pleeg-
ouders zelf offi cieel geen partij zijn, eigenlijk niets te vertellen hebben. 
Pleegouders in het algemeen veel meer zeggenschap geven. Bij verschillen 
van inzicht pleeg ouders wijzen op de mogelijkheden die ze hebben om 
hun punt ken baar te maken. Vooral bij meningsverschillen tussen pleeg-
zorg werker en pleeg ouders. Het is niet duidelijk wat pleeg ouders dan nog 
kunnen doen. Respect voor recht op ongestoord gezins leven van pleeg-
ouders. Respect voor ervaringen van pleeg ouders (ervaren ouders, terwijl 
pleeg zorg wer kers regelmatig jong en nog kinderloos zijn).
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• Het gebeurt veel te vaak dat ze zich achter de voogd schuilen en er niet 
te gen in gaan. Naar mijn mening moeten zij de belangen van pleeg ouders 
waarnemen.

• Als toegezegd wordt dat er dingen uitgezocht zullen worden, doe dit dan 
ook en koppel dit terug naar het pleeg gezin. We merken nu dat deze 
praktische zaken traag opgepakt worden, kunnen het zelf net zo goed 
doen. Scheef, want de pzw krijgt er voor betaald...

• Ga achter de pleeg ouders staan en denk niet alleen aan de voogd. 
Eenmaal een pleeg zorg begeleider gehad die volledig achter de voogd 
stond.

• Meer praktische kennis op juridisch en financieel vlak. Meer praktische tips 
bij problemen rondom gedrag pleeg kind. Meer eigen initiatief, bij-
voorbeeld opsturen relevantie informatie over zaken die je als probleem  
hebt gemeld (bv informatie bij problemen met opname pleeg kind met 
an dere culturele achtergrond of informatie over pleeg oudervoogdij als 
dat aan de orde is).

• Luister naar pleeg ouders, waardeer ze, schat ze op waarde en dwarsboom 
ze niet met interne politieke spelletjes. Geef pleeg ouders de ruimte om 
ook hun eigen leven te lijden. Wees flexibel in bezoeken, begeleiden van 
pleeg ouders en maak beleid ondergeschikt aan individuele pleeg ouder/ 
kind belangen. In zuidholland wordt een pleeg zorg begeleider afgerekend 
op het aantal ouder of kind contacten. Als oudercontact niet kan, moet 
het kind opeens als maar contact hebben; contacten met pleeg ouder 
tellen niet meer. Waardeer pleeg ouders en niet alleen met een standaard 
zinloze bon met kerst, maar persoonlijk Maak gebruik van kennis pleeg-
ouder.

• Ook een actievere opstelling, soms hoor ik anderhalf jaar niets, terwijl ik 
een pleeg zoon in de puberteit heb. Als wij niets laten horen, gebeurt er 
totaal niets. Ook beter afstemmen met gezins voogd is een aanbeveling.

• Enorm blij dat families first verlaten is, daar heb ik echt onder geleden, ik 
werd behandeld als het ware als ex partner i.p.v. pleeg moeder/tante door 
te weinig know how over netwerkproblematiek. Zorg voor juridische 
ondersteuning v pleeg ouders bij beroep op blokkaderecht, was enorm 
stressvol en kostbaar voor ons om zo’n cruciale factor te zijn in de proce-
dure tot uithuisplaatsing. als we dat niet hadden aangekund (rechtzaken 
in aanloop tot OTS) was het kind onbeschermd geweest. Waarom privacy 
over medische gegevens biologische ouder? daarom kreeg ons pleeg kind 
geen plaats in groep met hulp voor omgang met ouder met psychiatrische 
problematiek. Wij ook niet. Was erg stresvol. liability voor haar toe komst, 
binnenkort staat ze daar alleen voor.
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• Ook onze pleeg zorg werker willen wij niet missen. Prima!
• Mijn pleeg zorg werker is gespecialiseerd in kids met problemen. Zij is 

geweldig en luistert echt naar ons. Heeft het heel goed voor met pleeg-
kind.

• Zouden meer moeten bereiken als voogden hun werk niet goed doen.
• Op dit moment hebben wij een zeer goede pleeg zorg  begeleider! WILLEN 

WE NIET MEER KWIJT! Zij heeft een duidelijke mening en komt erg goed 
voor ons op, en voor de behoeftes van ons gezin. Zij vertegenwoodigt ons 
ook erg goed bij BJZ.

• Onze pleeg zorg  begeleider is nogal jong en heeft zelf geen kinderen. Der-
halve heeft ze weinig inlevingsvermogen en kan ze redelijk mat en onge-
intresseerd reageren in gevoelssituaties. Ook hebben we weinig aan haar 
qua opvoedtips. De tips die ze heeft komen uit een boekje... en die 
kunnen we zelf wel googlen. Aan de andere kant is ze behoorlijk 
punctueel en regelt de meeste zaken wel redelijk tot goed. Vragen dienen 
wel vaak gesteld te worden... week na week... en opeens is er een 
antwoord.

• Meer respect, aandacht, hulp, advies, etc voor pleeg ouder. Ik heb een hele 
slechte ervaring met pleeg zorg  gehad. Pleeg zorg  had grote fouten 
gemaakt, maar geven vervolgens mij de schuld.

• Er een eigen mening op na houden en niet alles klakkeloos van de gezins-
voogd overnemen en uitvoeren,meer luisteren en overleggen wat pleeg-
ou ders vertellen,er echt voor pleeg ouders zijn want deze hebben uiteinde-
lijk de zorg voor het pleeg kind.

• Luister naar de visie van pleeg ouders omtrent de geplaatste kinderen en 
naar de aanbevelingen en afwijzingen van adviezen van de voogden. We 
hebben nu een zeer goede pleeg zorg begeleider die ook haar best heeft 
ge daan om te kunnen blijven bij het overwegen van de pleeg zorg-
aanbieder om een eerdere weer opnieuw pleeg zorg begeleider in te 
stellen in ons ge zin. Een eerdere heeft zelfs erg haar best gedaan om de 
voogd te steunen die een kind dat al jaren bij ons woont, in een instelling 
te laten plaatsen in verband met haar hechtingsstoornis. We hebben 
samen met de huidige pleeg zorg werker heel erg ons best moeten doen (in 
de vorm van gezins be geleiding, therapieën enz om haar hier te kunnen 
houden.

• Bezoek het kind, hou je op de hoogte van niveau van het kind.
• Pleegouders hebben ook hun eigen kwaliteit bij opvoeden.
• Ook een universitair geschoolde heeft moeite om te begrijpen wat de ver-

schillende taken en verantwoordelijkheden zijn van het Crisis Interventie 
Team, de ambulante hulpverlener en de pleeg zorg begeleider. Mijn erva-
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ring is dat ze allemaal geen eindverantwoordelijkheid dragen en allemaal 
verwijzen naar de voogd met mijn praktische vragen. Soms laten zij 
zichzelf gebruiken als chauffeur en afspraken inplanner van bezoekrege-
lingen, maar meestal zijn ze stoorzender in het contact tussen pleeg ouders 
en voogd. Ik sta hen altijd over in de communicatie of cc- hen in in mijn 
e-mails naar een voogd. Ze regelen geen verzekeringspassen med. dos siers 
etc, en eventuele problemen met het kind bespreek ik met artsen en niet 
met pleeg zorg begeleiding. Overigens gaan instanties verschillend om met 
pleeg zorg begeleiders. Het Leger Des Heils bijvoorbeeld laat pleeg zorg-
begeleiding volledig links liggen en regelt bezoekregelingen etc. zelf. Dat 
lijdt dan weer tot een beledigde pleeg zorg begeleider die zich nutteloos 
voelt en daar zit je als pleeg gezin tussen. Voogden worden niet of nauwe-
lijks waargenomen tijdens afwezigheid; pleeg zorg begeleiders worden 
nooit vervangen. Je krijgt in de regel een crisisplaatsing vlak voor de 
feestdagen en/of vakantie... Dan heb je in de regel ook een pleeg zorg-
bege leider die meteen aangeeft je nog even vlug voor haar vakantie te 
bellen... ‘of het allemaal goed is gegaan de eerste dag. :) Kortom, richt de 
structuur van al deze instanties nu eens in met het oog op je klant en niet 
op de in terne organisatie gericht. En al die ‘doorgeefluiken’ eruit.

• Even met een kind ergens een ijsje gaan eten wanneer ze een gesprek met 
het kind willen, de kinderen praten makkelijker wanneer we er niet bij 
zijn.

• De pleeg zorg begeleiders doen goed hun best maar hebben weinig 
ervaring met gedragsproblemen, schuiven vaak alles af op ‘hechting’. 
Zeggen “jullie doen het heel goed” als je aangeeft dat het (te) zwaar valt. 
Eerder ingrij pen als pleeg ouders overbelast raken is wenselijk.

• Onze pleeg zorg begeleider begeleidt tevens de ouder, we willen dat deze 
za ken gescheiden worden. omdat de begeleider in een spagaat komt. 
Wanneer steeds het belang van de ouder vooropstaat is er geen plek meer 
voor ver trouwen.

• Luister naar pleeg ouders! Leer meer over hechting i.p.v. te zeggen “als het 
te zwaar is, moeten jullie er maar één weg doen (een pleeg kind)”. Schijf 
hulpverleningsplannen die ergens op slaan i.p.v. drie jaar lang de zelfde 
doelen te schrijven die allang behaald zijn. Neem pleeg ouders serieus.
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